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Sammanfattning 
Denna studie syftade till att undersöka den matematiska begreppsanvändningen i sex 

läromedel, från två serier, riktade till årskurs 1-3. I studien har det undersökts vilka formella- 

och informella begrepp som förekommer i läromedlen, samt hur ofta de förekommer. Genom 

en kvantitativ innehållsanalys har materialet bearbetats och analyserats. Resultaten av 

analysen visar på skillnader i vilka begrepp som tillämpas, samt hur frekvent begreppen 

återkommer. Med denna studie vill vi ge en klarare bild av vilka skillnader som finns mellan 

årkurserna 1-3, samt mellan två moderna läromedelsserier som båda är anpassade till LGR11.   
 

Nyckelord: Begrepp, formella begrepp, informella begrepp, matematik 
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1. Inledning 

1.1 Inledning  
Grunden till denna studie är att vi under våra praktikperioder (VFU) uppmärksammat 

lärobokens dominans i matematikundervisningen. I undervisningen i matematik under VFU 

tillfällena tillämpades de mer informella begreppen i större utsträckning än de mer formella 

begreppen, vilket fick oss att reflektera över matematikundervisningen vi fått under våra år i 

grundskolan. Vi båda upplevde att läroboken hade varit dominerande, samt att vi idag 

använder oss av de mer informella begreppen såsom ”plus” och ”minus” vid samtal om 

matematik, kanske till följd av ett icke konsekvent användande av de formella begreppen. 

Detta gjorde oss nyfikna på vilka matematiska begrepp som tillämpas i aktuella 

matematikläromedel. Utifrån detta skulle vi vilja undersöka läromedel i matematik för att se 

hur användningen av matematiska begrepp skiljer sig mellan årskurser och mellan olika 

läromedelsförlag. 

 

1.2 Bakgrund 
I ett beslut från Riksdagen 1991 bestämdes det att Statens Institut för Läromedel (SIL) skulle 

upphöra. Att det idag inte finns någon statlig myndighet som granskar läromedel medför att 

det är upp till läraren själv att med sin yrkesprofession granska läromedlen som används i 

undervisningen (Skolverket 2006, s. 13). Tidigare forskning visar att i Sverige, i jämförelse 

med EU/OECD-länderna, har läroboken en mycket stark ställning i undervisningen 

(Skolverket 2006, s. 14; Skolverket 2012, s. 11). Att matematikundervisningen i de svenska 

klassrummen i hög grad styrs av läroboken är enligt NCM ett hinder för utvecklingen av 

undervisningen (NCM 2001, s. 41). 

 

Rapporter från TIMSS 2011 och PISA 2012 visar på att svenska elever har ett sjunkande 

resultat i matematik i jämförelse med EU/OECD-länderna. De svenska elevernas kunskaper 

inom matematikområdet har försämrats över tid, och denna negativa resultatutveckling tycks 

inta ha vänt (Skolverket 2012, ss. 8, 12, 17; Skolverket 2013, s. 10). Som en konsekvens av 

denna negativa trend är det idag många elever som går ut grundskolan utan att ha uppnått 

betyget godkänt i matematik (NCM 2001, s. 3). 
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I en kvalitetsgranskning från Skolverket (2003) framkommer det att undervisningen i 

matematikämnet i den svenska skolan går ofta färdighet före förståelse. Arbetet i läroboken 

handlar i stor utsträckning om att räkna så många tal som möjligt och att göra det på egen 

hand. Sällan förekommer samtal om de olika begreppen som förekommer i matematiken 

(ibid., s. 19). Att ha ett väl utvecklat språk och ordförråd är en förutsättning för lärandet, så 

även inom matematikämnet (ibid., s. 44). Det har visat sig att lärare ofta är omedvetna om 

språkets komplexitet i matematik. Om lärare har svårt att uppmärksamma svårigheter i 

språket blir det svårt att kartlägga om eleverna har problem med det matematiska språket eller 

med matematiken i sig. Läroboken i matematik försöker ofta framställa en vardaglig situation 

som eleverna är bekanta med för att underlätta elevernas lärande, dock har det visat sig att 

detta kan vilseleda elevernas matematiska tänkande. Språket som används vid instruktioner i 

klassrummet och språket i läroboken stämmer ofta inte överens och detta ställer till stora 

problem för eleverna när de ska arbeta självständigt i matematikboken. Elever som har 

problem med det matematiska språket får även svårt att förstå vad de ska göra med siffrorna i 

till exempel en textuppgift (Adoniou & Qing 2014, ss. 4-6). Det leder till att eleven får dels 

problem med det matematiska språket och dels problem med vad de ska räkna ut. 

 
”Vocabulary is key to success in reading comprehension, and this is as true in mathematical reading as it is in any discipline 

area- perhaps even more so” (Adoniou & Qing 2014, s. 7). 

 

Målet med matematikundervisningen är att eleverna efter avslutad skolgång ska ha förståelse 

för och kunna använda matematiska uttrycksformer och begrepp (Skolverket 2011, s. 62; 

Löwing 2008, s. 25). De sjunkande resultaten i matematik och lärobokens dominans inom 

matematikundervisningen i den svenska skolan ligger till grund för uppkomsten av denna 

studie. 
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2. Syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka den matematiska begreppsanvändningen i sex 

läromedel, från två serier, riktade till årskurs 1-3. Vidare syftar detta arbete till att undersöka 

om det finns skillnader i begreppsanvändningen mellan årskurs 1-3, samt om det finns 

skillnader mellan serierna. Undersökningen omfattar de fyra räknesätten. 

 

2.2 Frågeställningar  
Arbetet utgår från följande frågeställningar: 

- Vilka formella begrepp tillämpas i läromedlen?   

- Vilka informella begrepp tillämpas i läromedlen? 

- Hur ofta tillämpas ett formellt språkbruk? 

- Hur ofta tillämpas ett informellt språkbruk? 

- Vilka skillnader i språkbruket finns mellan årskurserna 1-3? 

- Vilka skillnader i språkbruket finns mellan läromedelsserierna? 

3. Arbetsfördelning 
Under detta arbete har vi arbetat tätt tillsammans och strävat efter att båda parter ska ha 

samma insyn och delaktighet i arbetet. Av detta skäl har båda parter därför läst in sig på 

samtliga delar i uppsatsen. Vi har under arbetets gång fördelat vissa delar av arbetet för att 

effektivt ta vara på tiden. Då båda parter har samma insyn har vi innan uppdelning av arbetet 

diskuterat fram vad varje enskild del ska innehålla. För att texten i uppsatsen ska vara 

sammanhängande har vi bearbetat den slutgiltiga versionen tillsammans. 
 

Efter uppdelning har Ulrika skrivit om språkets betydelse för matematikämnet i 

litteraturgenomgången och metodavsnittet. Josefin har skrivit om formellt- och informellt 

språk i litteraturgenomgången, samt resultat- och analysdelen. Ulrika var ansvarig för kodning 

av Mera Favorit matematik 2A och Matte Direkt Safari 1A, Josefin var ansvarig för kodning 

av Mera Favorit matematik 1A och Matte Direkt Safari 2A. Mera Favorit matematik 3A och 

Matte Direkt Safari 3A kodades tillsammans.  Inledande del, avslutande diskussion och 

förslag på vidare forskning skrevs tillsammans då vi ansåg att dessa centrala delar effektivast 

skrivs tillsammans, då båda parters åsikter bör framkomma i texten. 
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4. Teori och litteraturgenomgång  

4.1 Språkets betydelse för matematikämnet 
Språket är av stor betydelse för tänkande och lärande. Ett väl utvecklat språk är en nödvändig 

förutsättning för allt lärande (Skolverket 2003, s. 44). För att eleverna ska kunna lära sig ett 

nytt ämne måste de även kunna behärska språket inom ämnet, eftersom språket är en del av 

lärandet. Med andra ord kan inte språk och lärande avskiljas från varandra (Schleppegrell 

2007, s. 140). Bergqvist och Österholm (2014) menar att matematikämnet har och använder 

flera språk, såsom symbolspråk, bildspråk och det naturliga språket. Ett mål med 

matematikundervisningen är att eleverna ska utveckla förmågan att använda olika 

uttrycksformer i matematik, med andra ord ska eleverna kunna använda olika matematiska 

språk. Detta innebär att det är viktigt att fokusera på språket i matematikundervisningen (ibid., 

s. 1). Språkbruket i matematik kan fokuseras på skilda sätt. En central del är behovet av att 

kommunicera matematik med andra på ett effektivt sätt. En annan central del handlar om den 

språkliga utvecklingen som innebär att eleverna utvecklar sitt matematiska tänkande. Med 

andra ord är matematik och matematiskt tänkande inbyggt i språkbruket (ibid., s. 1).  
 

Ämnet matematik är speciellt eftersom språket i matematik innehåller ett stort antal speciella 

ord, begrepp och uttryck. Särskilt om eleverna läser instruktioner från en lärobok ställer det 

stora krav på eleverna att de ska kunna behärska viktiga termer och även förstå termernas 

innebörd. För att eleverna ska kunna utveckla en språklig kompetens inom ämnet, så måste 

eleven ha stöd från läraren som måste behärska det matematiska språket (Löwing 2006, s. 11).  
 

Bergqvist och Österholm (2014) anser att det är viktigt att eleverna blir bekanta med korrekta 

matematiska begrepp, dock betonar de att undervisningen bör fokusera mer på 

kommunikationen med hjälp av matematik snarare än att kunna de korrekta begreppen (ibid., 

s. 2). De menar exempelvis att plussa och gångra är synonymer till addera och multiplicera 

och även om plussa och gångra inte är de korrekta begreppen så är skillnaden enbart ytliga 

aspekter. Begreppen betecknar samma företeelser och har samma innebörd (ibid., s. 2). 

Vidare menar Bergqvist och Österholm att om begreppen inte är synonymer med varandra, så 

blir det mer problematiskt och komplicerat. Till exempel att använda begreppet fyrkant till 

kvadrat kan lätt leda till begreppsförvirring, eftersom begreppen inte är synonyma med 

varandra. Begreppsförvirring kan resultera i oklarheter om vad som egentligen menas (ibid., s. 

2). Viktigt att belysa är även att elever inte utvecklar matematiskt tänkande genom att enbart 
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lära sig vilka begrepp som bör användas, utan tyngdpunkten ska fokusera på betydelse och 

meningsskapande av en helhet. Som tidigare nämnts så är ordvalet såsom plussa eller addera 

ytliga aspekter av språkbruket, medan hur ordet används är djupare aspekter av språkbruket. 

De djupare aspekterna är mest avgörande för elevernas matematiska tänkande (ibid., s. 2). Det 

är av betydelse att lärare inte fastnar i de ytliga aspekterna, utan hela tiden fokuserar på de 

mer djupgående aspekterna (ibid., ss. 4-5).  
 

Enligt Magne (1998) lär sig elever i de yngre åldrarna nya begrepp socialt och inte genom 

begreppsdefinitioner. I början av matematikundervisningen är det även tillräckligt för 

eleverna att veta hur begreppen används socialt. Läraren måste i början acceptera ord såsom 

plussa och gångra. Det som är problematiskt är att de sociala begreppen inte fungerar i 

längden. Eleverna måste efterhand lämna de sociala bestämda uttrycken och istället använda 

det formella språket och begreppen måste få en bestämd mening. Läraren måste hjälpa 

eleverna att övergå till det mer formella språket och hjälpa eleverna att förstå begreppens 

betydelse (ibid., ss. 160-162). 
 

Ett begrepp inom matematiken kan ha skilda förklaringar till exempel vid addition kan 

förklaringar ges som plus, öka och lägga till. Läraren bör använda alla dessa begrepp i 

undervisningen, så att eleverna ska kunna se samband mellan det informella och formella 

språket. Elevernas ordförråd är nyckeln till förståelse. Genom elevernas skolgång blir 

matematiken mer och mer abstrakt och det gäller även det matematiska språket. Därför är det 

av stor betydelse att språket i klassrummet hela tiden utvecklas, så att elevernas ordförråd blir 

större och därmed även elevernas förståelse för matematik (Adoniou & Qing 2014, ss. 8-9). 

En av lärares utmaningar när det kommer till matematikundervisningen är att hjälpa eleverna 

att utveckla begreppsförståelse. Det är ett stort antal elever som går ut grundskolan som ännu 

inte har förvärvat det formella matematiska språket och istället fortfarande använder 

vardagsspråket, det informella språket. Det resulterar i att matematiska begreppen blir 

ofullständiga eller innehåller missuppfattningar (Olsson 2000, s. 183). 
 

Enligt Löwing (2008) är det av betydelse att elevernas begreppsförståelse utvecklas steg för 

steg. Undervisningen ska utgå från det konkreta (informella språket) till det mer abstrakta 

(formella språket). Utvecklingen ska som sagt utvecklas steg för steg så att eleverna till slut 

ska förstå och kunna använda de korrekta begreppen, eftersom målet med undervisningen är 

att eleverna ska utveckla det formella språket. Det är som lärare viktigt att förstå att vissa 
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räknetekniker exempelvis lägga till och ta bort kan vara utvecklingsbara. Dessa begrepp kan 

vara ett steg att gå från det konkreta till det mer abstrakta språket.  Dock måste lärare förstå 

att vissa begrepp som konkretiseras bara skapar hinder för vidareutveckling. Det är med andra 

ord viktigt att även om målet är att kunna abstrahera matematik och använda det formella 

matematiska språkbruket så är det viktigt för eleverna att ta utgångspunkt i det konkreta. 

Läraren måste även ta hänsyn till att alla elever har olika syn på begreppen (ibid., ss. 30-33). 
 

Som tidigare nämnts är målet efter avslutad skolgång att eleverna ska kunna använda och 

förstå matematiska begrepp. Läraren har även ett ansvar att alltid förbereda eleven för 

framtiden. I alla stadier under elevernas skolgång måste läraren se hur undervisningens mål 

ser ut längre fram, för att kunna förbereda eleverna genom att bygga ut lämpliga förkunskaper 

och förförståelse inför dessa mål (Löwing & Kilborn 2002, s. 37). 
 

4.2 Formellt- och informellt språk  
Vår studie fokuserar vid att undersöka språkanvändningen i matematik utifrån en 

språkvetenskaplig teori där man gör skillnad på skolkunskap och vardagskunskap. Dessa två 

kunskapsformer, som båda finns i klassrummen, tillämpar två skilda språkbruk, skolspråk och 

vardagsspråk, även kallat formellt- och informellt språk (Skolverket 2008, s. 27). För att 

eleverna ska lyckas i ämnet och utveckla en matematisk förmåga förutsätter det att eleverna 

behärskar båda typerna av språk (Adoniou & Qing 2014, s. 3). Denna uppdelning av språket 

ligger till grund för genomförandet av denna studie där vi analyserar innehållet utifrån de två 

kategorierna formellt- och informellt språk.  

 

Matematikundervisningen har två syften, dels att eleverna ska klara av sin vardag och dels att 

förbereda dem för framtiden och framtida studier. Med att klara vardagen menas exempelvis 

att klara av de vardagliga problemen såsom att laga mat. Matematikundervisningen i skolan 

ska ge eleverna verktyg för att klara av detta (Löwing & Kilborn 2002, s. 26). För att eleverna 

ska uppnå detta syfte, att klara av vardagen, räcker det att ha kunskap om det informella 

språket i matematik. Det andra syftet, att förbereda eleverna inför framtiden och framtida 

studier, innebär dels att lära eleverna att använda matematiken som ett verktyg för 

kommunikation och bearbetning även inom andra skolämnen och dels att bygga upp 

förkunskaper och förståelse för att klara av vidare studier i matematik (ibid., s. 29). För att 

uppnå detta syfte måste eleverna förvärva djupare kunskaper om matematik och det 
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matematiska språket. Detta innebär att matematikspråket i skolan måste behandla det formella 

språket och inte enbart det informella. 
 

Myndigheten för skolutveckling (2008) menar att för att en kunskapsutveckling ska vara 

möjlig förutsätter det att det sker en parallell språkutveckling (ibid., s. 8). Löwing och Kilborn 

(2002) anser att under de tidiga skolåren klarar eleverna av matematiken utan att använda sig 

av det formella matematiska språkbruket, men eftersom matematiken blir mer abstrakt och 

exakt ju äldre de blir så kommer de i framtiden behöva ha kunskap om det formella 

språkbruket (ibid., s. 199). De menar även att införandet av nya formella begrepp bör ske med 

försiktighet och att det är av vikt att eleverna får en förståelse över hur begreppen kan 

användas som ett komplement till vardagsspråket (ibid., s. 200). Det handlar således inte om 

att undvika det formella matematiska språket, utan snarare att ge eleverna tillfällen att 

utveckla det matematiska språket. Målet i matematikundervisningen är att gå från det 

konkreta till det abstrakta (Löwing 2008, s. 29). Genom att använda de formella begreppen 

kontinuerligt i undervisningen medför det att eleverna hör begreppen och tillslut även 

använder dem i sitt eget språkbruk (ibid., s. 31). Löwing menar att begreppsutvecklingen sker 

i en skala från konkret till abstrakt (ibid., s. 33). I begreppsutvecklingen är det enligt 

Shleppegrell (2007) av vikt att hjälpa eleverna att ta steget från det konkreta informella 

språket till det abstrakta formella språkbruket (ibid., s. 147). Om undervisningen inte hjälper 

eleverna med detta, så kan det komma att hämma elevernas lärande (ibid., s. 156). Att lära sig 

matematik och det matematiska språket är en stor utmaning för alla elever, det handlar inte 

om att ersätta elevernas vardagsspråk till ett mer formellt språk, utan det handlar snarare om 

att bygga ut elevernas vardagsspråk till att omfatta ett mer formellt språk (ibid., s. 153) 

 

Kaminski, Sloutsky och Heckler (2008) och De Bock, Deprez, Van Dooren, Roelens och 

Verschaffel (2011) har båda gjort en studie som undersöker huruvida hypotesen att börja från 

det abstrakta resulterar i bättre kunskap än att lära sig via multipla konkretiseringar stämmer 

eller ej. Kaminski et al. (2008) undersöker två grupper, där ena gruppen får abstrakt 

undervisning och den andra gruppen får först konkret och sedan abstrakt undervisning. De 

menar att konkret och abstrakt undervisning har olika fördelar. Konkret undervisning 

engagerar eleven och underlättar det inledande arbetet med matematik, men det betyder inte 

att det främjar utvecklingen mot en abstrakt matematisk uppfattning (ibid., s. 455). De menar 

att om målet för matematik är att ge eleverna kunskaper de kan använda sig av i flertalet 

skilda situationer så är det mer effektivt med abstrakt matematik än med konkret. Detta på 
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grund av att konkret matematik erbjuder eleverna ovidkommande information som avleder 

deras uppmärksamhet. De menar vidare att det inte handlar om att inte ha kontextbundna 

konkretiseringar, men att grunda matematikundervisningen på konkreta sammanhang kan 

begränsa dess tillämpbarhet (ibid., s. 455). Då Kaminski et al. (2008) studie väckt stor 

uppmärksamhet och tagit emot mycket kritik har De Bock et al. (2011) genomfört studien på 

nytt, de har dock adderat två grupper till undervisningen, en grupp som enbart får konkret 

undervisning och en grupp som först för abstrakt och sedan konkret undervisning (De Bock et 

al. 2011, s. 117). De Bock et.al studien bekräftar de grundläggande resultaten i Kaminski et.al 

studien, om man ska överföra kunskap mot en abstrakt nivå är det effektivare med abstrakt 

undervisning än med konkret (De Bock et al. 2011, s. 123). De Bock et.al menar dock att det 

även är åt andra hållet, vill man att eleverna ska utveckla sin förmåga att konkretisera 

matematiken lämpar sig konkret undervisning bättre än abstrakt (ibid., s. 123). En liknande 

studie som gjorts inom detta område visar på att undervisningen inte enbart kan fokusera vid 

antingen konkret undervisning eller abstrakt undervisning, utan att nyckeln till framgång 

snarare ligger i kopplingen mellan konkret och abstrakt undervisning (Fyfe, McNeil & Borjas 

2014, ss. 108, 113). 
 

Utvecklar eleverna inte ett formellt språkbruk med en korrekt förståelse för de matematiska 

begreppen riskerar det att leda eleverna in i en tankemässig återvändsgränd, från vilken 

vidareutveckling är försvårad (Löwing 2008, s. 33). Att inte använda de korrekta begreppen i 

matematikundervisningen är inte felaktigt, utan ska snarare ses som ofullständigt (ibid., s. 29). 
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5. Metod 

5.1 Material och urval 
Läromedlen som ska analyseras är matematikläroböcker från två skilda serier från två olika 

förlag. Den ena serien är Matte Direkt Safari av Pernilla Falck, Margareta Picetti och Siw 

Elofsdotter Meijer (2011). Den andra serien är Mera Favorit matematik av Sirpa Haapaniemi, 

Sirpa Mörsky, Arto Tikkanen, Päivi Vehmas och Juha Voima (2013). Dessa två serier har 

valts eftersom undersökningen ska baseras på moderna matematikböcker som är aktuella och 

används i klassrummen. Vi valde dessa två serier då vi stött på dem under våra 

praktiktillfällen och därmed vet att böckerna används ute i verksamheten. Ytterligare en 

anledning till att vi valde dessa läroböcker är att samtliga säger sig vara anpassade till 

läroplanen LGR 11. 

 

Urvalet av läromedel begränsades till tre läroböcker från varje serie, således kommer sex 

läroböcker att analyseras totalt. Läroböckerna riktar sig till olika årskurser och vi har valt 

böcker som är avsedda till årskurs 1-3. I denna studie kommer en lärobok från varje årskurs 

från de båda serierna att analyseras. Detta beror på att vi vill undersöka dels om det finns 

skillnader mellan hur matematiska begrepp används mellan olika årskurs från samma serie 

och dels för att undersöka om det finns skillnader mellan de två serierna. Läroböckerna 

förekommer med olika svårighetsgrader från A till C. I denna studie kommer läroböcker med 

svårighetsgrad A att analyseras, således kommer läroböckerna 1A, 2A och 3A från varje serie 

att analyseras. Vi beslöt att analysera alla kapitel i läroböckerna för att försäkra oss om att vi 

inte skulle styra vilka delar som skulle granskas och därmed möjligen missa väsentliga delar. 

Därför kommer hela läroböcker att analysers förutom förord, innehållsförteckning, sidhuvud 

och fotnoter.  

5.2 Metodbeskrivning 
Metoden som valts för att analysera läroböckerna är en kvantitativ innehållsanalys. Metoden 

används främst för att kvantifiera vissa företeelser i texter som i förväg är bestämt. Med andra 

ord handlar det om att räkna eller mäta förekomsten av fenomen i texter. Metoden är inriktad 

på innebördsaspekten, det som analyseras är det som står klart och tydligt i texten, dvs. sådant 

som uttrycks explicit (Bergström & Boréus 2012, ss. 50-51). Målet med analysen är att finna 

mönster i texter och kvantitativ innehållsanalys används ofta om undersökningen vill få fram 

hur något värderas eller framställs och om det finns skillnader i sådana värderingar mellan 
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olika källor. I en kvantitativ innehållsanalys kan texter analyseras manuellt eller med datorns 

hjälp (ibid., ss. 51-52, 56). 
 

I denna studie kommer matematiska begrepp att räknas i läroböckerna, för att på så sätt 

komma fram till i vilken utsträckning läroböckerna tillämpar formella- eller informella 

begrepp. Vidare kommer studiens fokus vara på hur matematiska begrepp framställs och 

därmed värderas i matematikläroböcker, samt om det finns några skillnader mellan 

årskurserna som läroböckerna är riktade till och om det finns skillnader mellan de två skilda 

läroboksserierna. Läroböckerna kommer att analyseras manuellt, då betydligt mer 

komplicerade bedömningar och tolkningar kan göras (Bergström & Boréus 2012, s. 51). 
 

Vi är medvetna om problematiken med en kvantitativ innehållsanalys. Analysinriktningen tar 

inte hänsyn till sammanhangets betydelse. Det som undersöks och noteras i texterna är endast 

det som i förväg är bestämt av forskaren och innehållets djupare betydelse kan förloras om 

enbart begrepp väljs ut. Ytterligare ett problem med metoden är att skillnader mellan material 

enbart visar det som har noteras i kodschemat, alltså kan inte andra skillnader mellan 

materialet fångas upp. En kvantitativ innehållsanalys leder till att forskaren enbart får svar på 

det forskaren på förhand bestämt att undersöka (Bergström & Boréus 2012, ss. 80-81). 

Eftersom det är forskaren själv som bestämmer vad det är som ska noteras i texterna kan inte 

forskningen bli helt objektiv. Alla intressanta aspekter i texter kan inte heller räknas (ibid., s. 

88). 
 

Trots att vi är medvetna om kritiken mot en kvantitativ innehållsanalys anser vi att metoden är 

lämplig för studien. För att minska problemen och för att vi ska kunna bestämma vad som ska 

uppmärksammas och noteras i läroböckerna på ett objektivt sätt, har vi skaffat oss en god 

överblick över materialets innehåll. För att på så sätt få en kännedom om vilka begrepp som 

är vanligt förekommande i böckerna och som ska leda till att vi kan välja ut vanligt 

förekommande begrepp som sedan ska noteras. Som tidigare nämnts kan inte alla intressanta 

aspekter noteras i läroböckerna, men genom bearbetning av materialet får vi ändå en god 

överblick om vilka begrepp som är mest förekommande i läroböckerna. Vi anser att detta 

leder till att dessa begrepp även blir de som är mest intressanta att undersöka. 
 

Eftersom syftet med studien är att undersöka vilka informella- och formella matematiska 

begrepp som förekommer i läroböcker är en kvantitativ innehållsanalys en lämplig metod. 
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Genom denna metod kan vanligt förekommande begrepp i läroböckerna noteras och leda till 

att jämförelser mellan olika läroböcker kan göras. Som tidigare nämnts är en kvantitativ 

innehållsanalys lämplig om syftet är att undersöka hur något värderas eller framställs. 

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur begrepp framställs i läroböcker är 

denna metod relevant för denna studie. Samt att fokus är på innehållet och en kvantitativ 

innehållsanalys är användbar om man vill undersöka det som står explicit i texter. 

5.3 Tillvägagångssätt 
I en kvantitativ innehållsanalys är det vanligt att konstruera ett analysinstrument som anger 

vad det är som ska noteras i texterna. Vid manuell analys kallas detta analysinstrument 

vanligen för kodschema, medan det som ska noteras i texterna kallas för kodningsenheter och 

texterna som ska analyseras kallas för analysenheter (Bergström & Boréus 2012, s. 55). I 

denna studie är därmed läroböckerna analysenheten, medan begreppen som ska noteras är 

kodningsenheterna. Bergström och Boréus (2012) lyfter fram att bekanta sig med materialet 

för att på så sätt kunna utveckla ett effektivt analysinstrument (kodschema) är ett bra första 

steg (ibid., s. 55). Vi valde därför att bearbeta och bekanta oss med materialet för att kunna 

konstruera ett effektivt kodschema. Materialet bearbetades i sin helhet, för att få kännedom 

om vilka begrepp som vanligen användes i läroböckerna. 
 

Efter bearbetning av materialet påbörjades konstruktionen av kodschemat. När vi 

konstruerade kodschemat och därmed bestämde vilka kodningsenheter som skulle noteras i 

läroböckerna, prövade vi detta på delar av materialet för att på så sätt notera tolkningsproblem 

och oklarheter. Detta resulterade i att tolkningsproblem och oklarheter upptäcktes, vilket 

ledde till att kodschemat omarbetades och korrigerades för att bli så tydligt och effektivt som 

möjligt. Därefter prövade vi kodschemat igen och omarbetade kodschemat när vi upptäckte 

oklarheter och tolkningsproblem. När detta utfördes arbetade vi tillsammans och vi 

diskuterade med varandra hur bedömningar och tolkningar skulle gå till. Vi insåg att en 

separat kodningsinstruktion som i detalj beskriver hur bedömningar ska göras, framförallt i 

tveksamma fall, var nödvändig. Efter vi omarbetat och var nöjda med kodschemat samt 

konstruerat en kodningsinstruktion beslöt vi även att göra en pilotstudie, där en liten del av 

materialet provanalyserades (Bergström & Boréus 2012, ss. 55-56). Skillnaden mellan 

tidigare prövningar av materialet och pilotstudien är att pilotstudien ska ske på exakt samma 

sätt som hela studien är tänkt att utföras på. De tidigare prövningarna på delar av materialet 

syftade till att konstruera och utveckla ett effektivt kodschema, medan pilotstudien är en sista 
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provanalys för att se om analysinstrumentet måste korrigeras en sista gång innan hela studien 

genomförs (ibid., s. 56). 

5.4 Pilotstudier 
Vi valde att göra två skilda pilotstudier, en pilotstudie där fokus var att se om kodschemat och 

kodinstruktionen var komplett och en studie som fokuserade på att kontrollera att likvärdiga 

bedömningar av materialet görs. 
 

Pilotstudie 1 

Pilotstudie 1 syftade till att testa vårt analysinstrument och se om analysinstrumentet måste 

korrigeras innan analysen utförs på hela materialet. Pilotstudie 1 utfördes av oss kodare 

gemensamt och innefattade delar av läroboken Mera Favorit matematik 1A. Resultaten av 

pilotstudien var att många begrepp vi valt som kodningsenheter syftade till samma sak, såsom 

lägga ihop och lägga till. Dessa kodningsenheter valde vi därför att sätta ihop till samma 

kodningsenhet. Vi upptäckte även att ett begrepp kunde förekomma med olika ändelser, till 

exempel addition, additionen och additionerna och dessa satte vi också ihop till samma 

kodningsenhet istället för tre skilda. 
 

Pilotstudie 1 ledde även till att begreppet tillsammans, som var en kodningsenhet från början, 

korrigerades till två kodningsenheter. Skälet till detta var att vi uppmärksammade att 

begreppet förekom emellanåt i en kontext som inte handlade om matematik. Till exempel när 

det står i böckerna ”arbeta tillsammans”. I dessa fall förekommer begreppet tillsammans inte i 

ett matematiskt sammanhang och därmed valde vi att korrigera kodschemat, så att begreppet 

tillsammans består av två skilda kodningsenheter. En kodningsenhet där begreppet ska noteras 

om det förekommer i ett matematiskt sammanhang, till exempel ”Hur mycket blir det 

tillsammans?” och en kodningsenhet om begreppet förekommer i ett icke matematiskt 

sammanhang. 
 

Detta resulterade i att analysinstrumentet korrigerades, för att bli så tydligt som möjligt. Med 

andra ord resulterade pilotstudie 1 i att kodschemat och kodinstruktionen utvecklades och 

korrigerades ytterligare. 
 

Pilotstudie 2 

Innan pilotstudie 2 utfördes korrigerades kodschemat och kodinstruktionen efter det som 

visade sig av pilotstudie 1. 
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Pilotstudie 2 syftar till att kontrollera om kodschemat används konsekvent. Eftersom vi är två 

kodare som kommer att analysera delar av materialet enskilt utfördes en dubbelkodning för att 

kontrollera intrasubjektiviteten. Syftet med dubbelkodningen är att kontrollera att ens egna 

kodningar av samma material vid skilda tillfällen ger samma resultat. Det är av betydelse att 

det går lite tid mellan kodningarna, så kodaren inte minns vilka bedömningar som gjordes 

(Bergström & Boréus 2012, s. 56). Materialet som dubbelkodades var delar ur Matte Direkt 

Safari 3A och kodningarna utfördes med en veckas mellanrum. Dubbelkodningen utfördes av 

båda kodarna, men vi dubbelkodade enskilt och visste inte om den andres resultat. Resultaten 

från de två kodningarna överensstämde mellan de olika tillfällena. Med andra ord var 

intrasubjektiviteten god, då resultaten från de två tillfällena överensstämde. Eftersom vi valde 

att båda skulle dubbelkoda samma material enskilt så ledde det även till att vi kunde jämföra 

våra enskilda resultat med varandra och på så vis kontrollera intersubjektiviteten. 

Intersubjektivitet handlar om att alla kodare gör samma och likvärdiga bedömningar (ibid., s. 

57). Resultaten från de enskilda dubbelkodningarna som jämfördes överensstämde också, 

således var även intersubjektiviteten god, eftersom vi kodare kommit fram till samma resultat. 
 

Även fast vi kodare hade gjort likvärdiga bedömningar när vi jämförde våra enskilda 

dubbelkodningar beslöt vi att kontrollera intersubjektiviteten ännu en gång. Detta för att 

säkerställa att det inte bara var en tillfällighet, utan att vi kodare gör likvärdiga bedömningar 

och att vi är helt säkra på hur vi ska bedöma materialet. För att kontrollera samstämmighet 

kodar alla kodare samma utvalda material och ser om alla kodare kommit fram till samma 

resultat. Syftet med dubbelkodningen är alltså att vi som kodar ska göra samma bedömningar, 

men även att säkerställa reliabiliteten för studien. Detta då studien ska leda till att andra 

forskare ska kunna utföra studien på nytt och komma fram till samma resultat (Bergström & 

Boréus 2012, s. 57). Materialet som dubbelkodades för att öka intersubjektiviteten var delar ur 

Mera Favorit matematik 2A. Resultaten av dubbelkodningen var att samstämmigheten var 

god och likvärdiga bedömningar hade gjorts, då vi kom fram till samma resultat. 
 

Sammanfattningsvis visar resultaten från pilotstudie 2 att kodschemat används på ett 

konsekvent sätt. Bedömningarna var likvärdiga och inga åtgärder av analysinstrumentet 

behövde göras. Efter pilotstudie 2 kunde analysen av hela materialet påbörjas.  
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5.5 Kodinstruktion 
Efter vi utarbetat kodschemat upprättades, som tidigare nämnt, en separat kodinstruktion (se 

bilaga 1). I kodschemat finns kodningsenheterna som ska noteras i läroböckerna. 

Kodinstruktionen däremot beskriver detaljerat om vilka begrepp som ingår i varje 

kodningsenhet och som sedan ska noteras. Kodinstruktionen säkerställer både intra- och 

intersubjektiviteten och höjer även reliabiliteten av studien, då vem som helst utan vår närvaro 

ska kunna använda kodschemat och med hjälp av kodningsinstruktionen göra om vår studie 

och komma fram till samma resultat. 

 

Kodningsenheterna (begreppen) som ska noteras i kodschemat är kategoriserade som antingen 

formella- eller informella begrepp. De formella begreppen är begrepp som alltid kan vara 

matematiska oavsett sammanhang. Dessa begrepp är addition, term, summa, subtraktion, 

differens, multiplikation, faktor, produkt, division, kvot, täljare och nämnare. De informella 

begreppen är plus, lägg ihop, minus, minska, skillnaden, fattas, gånger, delat och tillsammans. 

I kodinstruktionen finns alla former och sammansättningar av dessa begrepp som ska noteras. 

Till exempel i kodschemat finns begreppet term som är en kodningsenhet. I kodinstruktionen 

står kodningsenheten term i vänstra kolumnen, medan i den högra står det term, termen, 

termer och termerna. Detta betyder att begreppen term, termen, termer och termerna ska 

noteras i texterna som kodningsenheten term. 

 

För att utföra studien är det lämpligast att gå igenom den aktuella sidan i läroboken en bit i 

taget. Anteckna alla variabler som står i kodinstruktionen och anteckna dessa i kodschemat, 

lämpligast med ett streck. 

5.6 Reliabilitet och validitet 
”Reliabilitet (tillförlitlighet) rör frågan om huruvida resultatet från en undersökning blir 

desamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga betingelser” (Bryman 2013, s. 49). Hög reliabilitet handlar om att studien ska vara 

så noggrant utförd att andra forskare kan utföra studien på nytt och komma fram till samma 

resultat (Bergström & Boréus 2012, s. 57). För att försäkra att studien är av hög reliabilitet har 

vi kontrollerat intra- och intersubjektiviteten, som har beskrivits mer detaljerat i avsnittet 

pilotstudie. Intrasubjektiviteten är av betydelse för att kodaren ska göra likvärdiga 

bedömningar genom hela materialet. Bedömningarna ska inte vara oklara eller styras av 

tillfälligheten eller slumpen. Kodaren ska vara säker på hur materialet ska bedömas och utföra 
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likvärdiga bedömningar genom hela materialet. Även intersubjektiviteten är av betydelse 

eftersom vi kodare måste göra likvärdiga bedömningar, så att studiens resultat inte blir 

beroende av vem av oss kodare som bedömt materialet. För att likvärdiga bedömningar ska 

uppnås och för att höja reliabiliteten, så att andra forskare kan utföra studien och få samma 

resultat, har vi som tidigare nämnts även konstruerat en separat kodinstruktion. 
  

Validitet handlar om ”huruvida den undersökning man genomför för att besvara en bestämd 

fråga verkligen kan ge svar på just denna fråga” (Bergström & Boréus 2012, s. 41). I detta fall 

handlar det om vilken metod som är lämplig. I denna studie används metoden kvantitativ 

innehållsanalys, där begrepp ska räknas i matematikböcker. Denna metod är relevant, 

eftersom syftet med studien är att undersöka vilka begrepp som tillämpas i 

matematikläroböcker. Dock kan denna metod medföra validitetsproblem eftersom 

kodningsenheterna rycks ur ett sammanhang och att begrepp kan vara mångtydiga och kan ha 

skilda betydelser i olika sammanhang. För att motverka validitetsproblem har vi varit extra 

vaksamma över sådana begrepp som är mångtydiga och begrepp som är situationsbundna. 

Som tidigare nämnt har en kodinstruktion konstruerats där exakta instruktioner för hur 

bedömningar ska gå till vid tveksamma fall. Till exempel kodningsenheten tillsammans är ett 

begrepp som ska noteras i läroböckerna. Detta begrepp är mångtydigt och kontextbundet, och 

därför valde vi att begreppet fick innefatta två kodningsenheter. En kodningsenhet där 

begreppet tillsammans ska noteras om begreppet används i ett matematiskt sammanhang och 

en kodningsenhet om begreppet förekommer i ett icke matematiskt sammanhang. På grund av 

att denna studie är begränsad till att innefatta endast två läroboksserier kan inga generella 

slutsatser dras. 
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6. Resultat 

Nedan redovisas resultaten av läromedelsanalysen i tabellform, där läromedelsserierna och 

läroböckerna redovisas enskilt. Vi är väl medvetna om att kodningsfel kan förekomma, men 

ett fåtal kodningsfel skulle inte påverka studiens slutgiltiga resultat nämnvärt. 

Kodningsenheten tillsammans som inte förekommer i ett matematiskt sammanhang redovisas 

inte i resultaten. Resultaten från kodningarna finns i bilaga 2 och 3. 

6.1 Mera Favorit matematik 

 
Diagram 1. Sammanställning från kodning av Mera Favorit matematik 1-3A. 

 

6.1.1 Mera Favorit matematik 1A 

De formella begrepp som enligt vårt kodschema används i läroboken är addition, term, 

summa, subtraktion och differens. Medan de informella begreppen som tillämpas i läroboken 

är plus, tillsammans, minus, fattas och delat. I jämförelse med hur ofta det formella- kontra 

det informella språket används så tillämpas det formella språket 142 gånger och det 

informella språket 57 gånger.  

 

Mera Favorit matematik 1A använder i hög grad de formella benämningarna av begreppen.  

Boken introducerar redan från årskurs 1 de formella matematiska begreppen. Sammanlagt 

använder Mera Favorit matematik 1A, enligt vårt kodschema, tio olika matematiska begrepp 

för de fyra räknesätten. 

 

6.1.2 Mera Favorit matematik 2A 

De formella begrepp som tillämpas i denna lärobok är addition, term, summa, subtraktion, 
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differens, multiplikation, faktor, produkt, division, kvot, täljare och nämnare. 

De informella begreppen som tillämpas är plus, tillsammans, minus, fattas, gånger och delat. 

De formella matematiska begreppen tillämpas 347 gånger medan de informella begreppen 

används 118 gånger. 

 

Vid räkning av addition, subtraktion och multiplikation är det i huvudsak de formella 

begreppen som tillämpas, så är inte fallet i uppgifter om division. Enligt diagrammet ovan 

används det formella begreppet division sex gånger medan det informella begreppet delat 

används 78 gånger. De formella matematiska begreppen används i större utsträckning än de 

informella begreppen och är ofta förekommande genom hela läroboken. Sammanlagt 

använder Mera Favorit matematik 2A sig av 18 olika matematiska begrepp för de fyra 

räknesätten.  

 

6.1.3 Mera Favorit matematik 3A 

De formella matematiska begrepp som tillämpas i denna lärobok är addition, term, summa, 

subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, kvot, täljare och nämnare. De 

informella begrepp som tillämpas är lägg ihop, tillsammans, skillnaden, fattas, gånger och 

delat. De formella matematiska begreppen tillämpas 490 gånger i jämförelse med det 

informella språkbruket som tillämpas 116 gånger.  

 

I likhet med Mera Favorit matematik 2A används vid räkning av addition, subtraktion och 

multiplikation i huvudsak de formella begreppen, men även i denna lärobok ser användningen 

av formella begrepp vid räkning av division annorlunda ut. I detta fall används det formella 

begreppet division 55 gånger och det informella begreppet delat 52 gånger. Det är betydligt 

fler formella benämningar av begreppet än i boken 2A, men i jämförelse med de övriga 

räknesätten brukas det informella språkbruket i en högre grad. Sammanlagt använder Mera 

Favorit matematik 3A sig av 18 olika matematiska begrepp för de fyra räknesätten.  
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6.2 Matte Direkt Safari 

Diagram 2. Sammanställning från kodning av Matte Direkt Safari 1-3A. 
 

6.2.1 Matte Direkt Safari 1A 

De formella begrepp som tillämpas i läroboken är addition och subtraktion. De informella 

begrepp som tillämpas i läroboken är tillsammans, minska, fattas och delat. I jämförelse med 

hur ofta de formella begreppen kontra de informella begreppen används tillämpas de formella 

begreppen 28 gånger och de informella begreppen 82 gånger.  

 

I Matte Direkt Safari 1A tillämpas i hög grad de informella benämningarna av de 

matematiska begreppen. Boken introducerar dock redan från årskurs 1 de formella 

matematiska begreppen. Sammanlagt använder Matte Direkt Safari 1A, enligt vårt 

kodschema, sex olika matematiska begrepp för de fyra räknesätten.  

 

6.2.2 Matte Direkt Safari 2A 

De formella begrepp som tillämpas i denna lärobok är addition, subtraktion och 

multiplikation. De informella begrepp som tillämpas är lägg ihop, tillsammans, minska, fattas, 

gånger och delat.  De formella begreppen tillämpas 27 gånger i jämförelse med de informella 

begreppen som tillämpas 112 gånger.  
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Majoriteten av begreppen är, i likhet med Matte Direkt Safari 1A, informella begrepp. 

Sammanlagt använder Matte Direkt Safari 2A sig av nio olika matematiska begrepp för de 

fyra räknesätten.  

 

6.2.3 Matte Direkt Safari 3A 

De formella begrepp som tillämpas i denna lärobok är addition, subtraktion, multiplikation 

och division. De informella begrepp som tillämpas är plus, lägg ihop, tillsammans, minus, 

skillnaden, minska, fattas och delat. De formella begreppen tillämpas 56 gånger i jämförelse 

med de informella begreppen som tillämpas 113 gånger.  

 

I Matte Direkt Safari 3A är det i huvudsak de informella matematiska begreppen som 

tillämpas. I jämförelse med Matte Direkt Safari 1A och 2A tillämpar denna lärobok fler 

informella begrepp.  Exempelvis vid additionsräkning tillämpas det formella begreppet 

addition tolv gånger medan det informella begreppet lägg ihop tillämpas 27 gånger.  

Sammanlagt använder Matte Direkt Safari 3A tolv olika matematiska begrepp för de fyra 

räknesätten. 
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7. Analys 
I detta avsnitt kommer resultaten att analyseras. I första delen (7.1) analyseras 

läroboksserierna enskilt och i andra delen (7.2) görs en jämförelse mellan de två 

läromedelsserierna. 

7.1 Analys av läroboksserierna 

Diagram 3. Sammanställning av den totala begreppsanvändningen i Mera Favorit matematik 

1-3A. 

 

Läroboksserien Mera Favorit matematik 1-3A tillämpar redan från årskurs 1 ett formellt 

matematiskt språk. Den matematiska begreppsanvändningen utvecklas från att i bok 1A 

tillämpa tio olika begrepp till att i bok 3A tillämpa 18 olika begrepp. Av dessa 18 begrepp är 

tolv begrepp av formell form. De formella matematiska begreppen tillämpas i högre grad än 

de informella begreppen i samtliga böcker. De formella begrepp som tillämpas i böckerna är 

addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, kvot, 

täljare och nämnare. De informella begrepp som tillämpas är plus, lägg ihop, tillsammans, 

minus, skillnaden, fattas, gånger och delat. Det är inte enbart antalet begrepp som ökar utan så 

även antalet benämningar av begreppen. I Mera Favorit matematik ökar framförallt 

användingen av de formella begreppen ju högre upp i årskurserna som böckerna är riktade till. 

I bok 1A nämns formella begrepp 142 gånger, i bok 2A 347 gånger och i bok 3A 490 gånger. 

De formella begreppen tillämpas sammanlagt i de tre läroböckerna 979 gånger i jämförelse 

med det informella språkbruket som tillämpas 291 gånger. De formella matematiska 

begreppen tillämpas, enligt dessa siffror, cirka tre gånger mer än de informella begreppen. 
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Vid räkning av addition, subtraktion och multiplikation tillämpas i huvudsak ett formellt 

språkbruk, vilket det inte gör vid räkning av division. Division är det räknesätt som det i lägst 

utsträckning tillämpas ett formellt språkbruk. I läromedelsserien Mera Favorit matematik 1-

3A är det i första hand det formella språkbruket som tillämpas vid räkning av de fyra 

räknesätten. 

 

Diagram 4. Sammanställning av den totala begreppsanvändningen i Matte Direkt Safari 1-

3A. 

 

Läroboksserien Matte Direkt Safari 1-3A tillämpar redan från årskurs 1 ett formellt 

matematiskt språk. Den matematiska begreppsanvändningen utvecklas från att i årskurs 1 

tillämpa sex olika matematiska begrepp för de fyra räknesätten till att i årskurs 3 omfatta tolv 

begrepp. Av dessa tolv begrepp är fyra begrepp av formell form. Den formella 

begreppsanvändningen utvecklas från att i bok 1A nämna formella begrepp 28 gånger, i bok 

2A 27 gånger och i bok 3A 56 gånger. Intressant utifrån dessa siffror är att det formella 

språket tillämpas färre gånger i bok 2A än i bok 1A. I samtliga Matte Direkt Safari läroböcker 

tillämpas ett informellt språkbruk i högre grad än det formella språkbruket. De formella 

begrepp som tillämpas i böckerna är addition, subtraktion, multiplikation och division. De 

informella begrepp som tillämpas är plus, lägg ihop, tillsammans, minus, skillnaden, minska, 

fattas, gånger och delat. De formella begreppen tillämpas sammanlagt i de tre läroböckerna 

111 gånger jämfört med de informella begreppen som tillämpas 307 gånger. Trots att ett 

formellt språkbruk tillämpas i samtliga böcker tillämpas i huvudsak ett informellt språkbruk. 
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Utifrån dessa siffror, 111 kontra 307, brukas i denna läromedelsserie ett informellt språkbruk 

tre gånger så mycket som ett formellt. 

 

 

7.2 Jämförelse mellan de två läromedelsserierna 

 
Diagram 5. Jämförelse av den totala begreppsanvändningen i de två läromedelsserierna.  

 

I en jämförelse mellan de två läromedelsserierna kan man se att Mera Favorit matematik 1-

3A i huvudsak tillämpar ett formellt språkbruk medan Matte Direkt Safari 1-3A i huvudsak 

tillämpar ett informellt språkbruk. Mera Favorit matematik 1-3A tillämpar tolv formella 

matematiska begrepp, medan Matte Direkt Safari 1-3A tillämpar fyra formella matematiska 

begrepp. Mera Favorit matematik 1-3A tillämpar sammanlagt åtta informella matematiska 

begrepp medan Matte Direkt Safari 1-3A tillämpar nio informella matematiska begrepp. 

Ytterligare en skillnad mellan de två läromedelsserierna är antalet gånger de matematiska 

begreppen benämns, i Mera Favorit matematik 1-3A omnämns de formella matematiska 

begreppen 979 gånger, i jämförelse med Matte Direkt Safari 1-3A där de formella 

matematiska begreppen omnämns 111 gånger. De informella matematiska begreppen 

omnämns i Mera Favorit matematik 1-3A sammanlagt 291 gånger jämfört med Matte Direkt 

Safari 1-3A där de informella matematiska begreppen omnämns 307 gånger.  

 

För att en relevant jämförelse ska vara möjlig räknade vi ut antal benämningar av formella 

och informella begrepp per sida. Denna uträkning gjordes då läromedelsserierna omfattar 

olika antal sidor. Resultaten av denna uträkning visade att Mera Favorit matematik 1-3A i 
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genomsnitt tillämpar ett formellt språkbruk 1.66 gånger per sida och ett informellt språkbruk 

0.49 gånger per sida. Matte Direkt Safari 1-3A tillämpar i genomsnitt ett formellt språkbruk 

0.27 gånger per sida och ett informellt språkbruk 0.74 gånger per sida. Om vi istället antar att 

Matte Direkt Safari skulle omfatta lika många sidor som Mera Favorit matematik skulle de 

formella begreppen tillämpas 157 gånger och de informella begreppen tillämpas 434 gånger. 

Jämför man då med Mera Favorit matematik (979 formella och 291 informella) visar det att 

även fast antalet sidor skulle vara lika till antalet skulle det vara skillnad i hur frekvent 

serierna tillämpar de olika begreppen. Skulle istället en jämförelse göras där det inte tas 

hänsyn till om begreppen är formella eller informella skulle Mera Favorit matematik tillämpa 

begreppen 1270 gånger i jämförelse med Matte Direkt Safari där begreppen skulle tillämpas 

418 gånger, 591 gånger om man antar att Matte Direkt Safari har lika många sidor som Mera 

Favorit matematik. Om vi antar att Matte Direkt Safari har lika många sidor som Mera 

Favorit matematik tillämpar Mera Favorit matematik begreppen 679 fler gånger än Matte 

Direkt Safari. Resultaten av denna studie visar då att det inte enbart skiljer i hur många 

begrepp de båda läromedelsserierna tillämpar, utan även att det finns skillnader i hur frekvent 

de matematiska begreppen tillämpas. 
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8. Diskussion  
I studien har vi undersökt begreppsanvändningen i sex läromedel, från två serier, riktade till 

årskurs 1-3. I studien har vi undersökt vilka formella- och informella begrepp som används i 

läroböckerna och hur ofta dessa begrepp förekommer. Vidare har vi undersökt skillnader i 

begreppsanvändningen mellan årskurserna, samt skillnader mellan de två läromedelsserierna. 

Resultaten visar att det finns skillnader mellan årskurserna och mellan serierna, till exempel 

hur ofta formella begrepp tillämpas. I detta avsnitt kommer intressanta aspekter från resultat- 

och analysavsnittet att diskuteras. Viktigt att tillägga är att denna studie utgår från 

kodschemat. Det innebär att fler formella- och informella begrepp kan förekomma i böckerna, 

men det är inget som undersökts i denna studie. Därmed kan enbart resultat som har fångats 

upp av kodschemat att diskuteras. 

  

8.1 Resultat- och analysdiskussion 
För att en kunskapsutveckling i matematik ska vara möjlig krävs det att det sker en parallell 

språkutveckling (Myndigheten för skolutveckling 2008, s. 8). Resultaten från studien visar att 

läroboksserierna har en språklig utveckling i böckerna. I Mera Favorit matematik ökar 

användningen av formella begrepp ju högre upp i årskurserna som böckerna är riktade till.  

Med andra ord sker utvecklingen successivt. I Mera Favorit matematik utvecklas det formella 

språket från årskurs 1-3, då de formella begreppen omnämns flest gånger i boken 3A. I Matte 

Direkt Safari sker också en språklig utveckling från årskurs 1-3, eftersom de formella 

begreppen ökar från boken 1A till 3A. Dock är inte utvecklingen lika omfattande som i serien 

Mera Favorit matematik. Ytterligare en intressant aspekt är att i Matte Direkt Safari sker inte 

utvecklingen successivt, resultaten från studien visar att formella begrepp tillämpas fler 

gånger i boken 1A än 2A. Det innebär att ingen progression sker från boken 1A till 2A. Men 

skillnaden mellan boken 1A och 3A visar att serien har en språklig utveckling mellan dessa 

stadier.  

 

Alltså, båda läroboksserierna har en språklig utveckling från årskurs 1 till årskurs 3. Detta är 

av betydelse då språklig utveckling är en förutsättning för allt lärande (Skolverket 2003, s. 

44). Dock är den språkliga utvecklingen mer omfattande i serien Mera Favorit matematik. En 

tolkning av detta är att elever som använder serien Mera Favorit matematik utvecklas mer 

språkligt än de elever som använder Matte Direkt Safari serien. Bergqvist och Österholm 

(2014) menar att elevernas språkliga utveckling även innebär att de utvecklar matematiskt 
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tänkande, eftersom matematik och matematiskt tänkande är inbyggt i språkbruket (ibid., s. 1). 

Således kommer eleverna som använder Mera Favorit matematik böckerna att utvecklas mer 

språkligt och därmed även utveckla mer matematiskt tänkande än eleverna som använder 

läroboksserien Matte Direkt Safari. 

 

Å andra sidan menar Bergqvist och Österholm (2014) att elever inte utvecklar matematiskt 

tänkande genom att enbart lära sig de korrekta matematiska begreppen, utan att det snarare 

handlar om betydelse och meningsskapande (ibid., s.2). Eleverna måste kunna behärska 

begreppen och även förstå begreppens innebörd, framförallt när eleverna läser instruktioner 

från en lärobok (Löwing 2006, s. 11). Genom denna studie vet vi inget om eleverna, vi kan 

inte svara på om eleverna behärskar och förstår begreppen som framställs i läroböckerna. 

Denna studie visar enbart vilka begrepp som används i läroböckerna, samt hur ofta formella- 

och informella begrepp förekommer. Detta betyder att tolkningar och slutsatser om att elever 

som använder läroboksserien Mera Favorit matematik utvecklas mer språkligt och därmed 

utvecklar mer matematiskt tänkande är svåra att göra. Detta eftersom studien inte tar hänsyn 

till om eleverna behärskar och förstår begreppen, vilka är av stor betydelse för om eleverna 

ska kunna utveckla ett matematiskt tänkande. Men om vi antar att eleverna faktiskt förstår och 

behärskar begreppen, så leder det antagligen till att Mera Favorit matematik läroböckerna 

gynnar den språkliga utvecklingen mer än Matte Direkt Safari, och i och med detta utvecklar 

eleverna även matematiskt tänkande.  

 

Båda läroboksserierna tar upp formella begrepp redan i bok 1A som är riktad till årskurs 1. 

Detta leder till att eleverna, oavsett vilken läroboksserie de använder, kommer bli bekanta 

med de korrekta matematiska begreppen redan i årskurs 1. I undervisningen är det viktigt att 

eleverna blir bekanta med de korrekta matematiska begreppen, de formella begreppen 

(Bergqvist & Österholm 2014, s. 2). I Mera Favorit matematik böckerna tillämpas fler 

formella begrepp och begreppen omnämns även fler gånger än i serien Matte Direkt Safari. 

Det innebär att elever som använder serien Mera Favorit matematik troligtvis kommer 

bekanta sig mer och med fler formella begrepp än elever som använder serien Matte Direkt 

Safari.  

 

Däremot menar Kaminski et al. (2008) att konkret och abstrakt undervisning har olika 

fördelar. Konkret undervisning underlättar det inledande arbetet med matematik (ibid., s. 

455). En tolkning av detta är att elever som använder serien Matte Direkt Safari kommer i ett 
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inledande stadie lättare lära sig matematik än elever som använder boken Mera Favorit 

matematik, eftersom i serien Matte Direkt Safari används de informella begreppen fler gånger 

än de formella begreppen. Om eleverna ska utveckla förmågan att konkretisera matematik är 

konkret undervisning lämpligast (De Bock et al. 2011, s. 123). Om målet å andra sidan är att 

eleverna ska utveckla kunskaper mot en abstrakt nivå är det effektivare med abstrakt 

undervisning (ibid., s. 123). Detta leder till att elever som använder boken Mera Favorit 

matematik lättare kommer att utveckla matematiska kunskaper på en mer abstrakt nivå än 

elever som använder boken Matte Direkt Safari, i och med att i serien Mera Favorit 

matematik tillämpas fler formella begrepp än informella. Enligt vår mening är dock tolkningar 

om detta svåra att göra, eftersom det i denna studie noteras formella- och informella begrepp 

som i förväg har bestämts. Detta leder till att begreppen inte undersöks i sin helhet. Vi anser 

även att konkret undervisning inte enbart handlar om att använda informella begrepp, likaså 

som att abstrakt undervisning inte enbart handlar om att använda formella begrepp i 

undervisningen. Utan att konkret och abstrakt undervisning måste undersökas utifrån ett 

helhetsperspektiv för att konsekventa tolkningar ska kunna göras. Fyfe et al. (2014) belyser 

även att undervisningen inte enbart kan fokusera vid antingen konkret undervisning eller 

abstrakt, utan att nyckeln till framgång snarare ligger i kopplingen mellan konkret- och 

abstrakt undervisning (ibid., ss. 108, 113). 

 

I matematik är ordvalet enbart ytliga aspekter av språket. De djupare aspekterna av språket är 

hur orden används. De djupare aspekterna är de som är mest avgörande för matematiskt 

tänkande och inte de ytliga aspekterna (Bergqvist & Österholm 2014, s. 2). Om vi inte tar 

hänsyn till ordvalet, dvs. om begreppen är formella eller informella, så använder Mera 

Favorit matematik begreppen fler gånger än serien Matte Direkt Safari. Även om de djupare 

aspekterna av språket handlar om hur begreppen används är det relevant att undersöka hur 

många gånger begreppen förekommer i läroböckerna. Eftersom begreppen måste förekomma, 

för att på så sätt kunna användas. Serien Mera Favorit matematik använder begreppen mer än 

dubbelt så många gånger som Matte Direkt Safari. Således har Mera Favorit matematik 

dubbelt så stor potential att använda begreppen på ett bra och avgörande sätt, så att det gynnar 

elevernas matematiska tänkande. Men å andra sidan vet vi inte genom denna studie hur 

begreppen används. Det kan lika gärna vara så att Matte Direkt Safari använder begreppen 

färre gånger, men tillämpar begreppen på ett sätt som gynnar elevernas matematiska tänkande 

bättre än serien Mera Favorit matematik.  

 



	   30	  

Läroboksserierna använder både formella- och informella begrepp genom alla årskurser som 

böckerna är riktade till. Adoniou och Qing (2014) betonar att undervisningen bör använda 

både formella- och informella begrepp som ska leda till att eleverna förstår sambanden mellan 

begreppen (ibid., ss. 8-9). Vidare menar Adoniou och Qing (2014) att språket blir mer och 

mer abstrakt i matematik och att språket hela tiden bör utvecklas, så att elevernas ordförråd 

blir större och därmed även elevernas förståelse av matematik (ibid., ss. 8-9). Som tidigare 

nämnts sker en språklig utveckling i läroboksserierna från årskurs 1-3. Resultaten från studien 

visar även att språket i serien Mera Favorit matematik blir mer och mer abstrakt ju högre upp 

i årskurserna de kommer, eftersom de formella begreppen ökar från boken 1A till 3A. 

Dessutom tillämpas de formella begreppen fler gånger än de informella begreppen i alla 

läroböckerna från serien Mera Favorit matematik.  

 

En intressant aspekt från Mera Favorit matematik är att i uppgifter som handlar om division 

är språket mer informellt i jämförelse med de andra räknesätten. Med andra ord blir inte 

språket lika abstrakt när det handlar om räknesättet division. Alltså, serien Mera Favorit 

matematik har en utveckling när det handlar om det formella språket. De formella begreppen 

ökar genom läroböckerna och fler formella begrepp tillämpas än informella begrepp genom 

alla läroböcker. Dock är inte det formella språket lika omfattande i uppgifter som handlar om 

division. Detta kan möjligtvis leda till att elever som använder serien Mera Favorit matematik 

kommer kunna använda ett mer formellt språkbruk för räknesätten addition, subtraktion och 

multiplikation lättare och tidigare än när det handlar om ett mer formellt språkbruk för 

räknesättet division. Detta på grund av att i uppgifter om division brukas det informella 

språket i högre grad. Löwing (2008) betonar att begrepp kan var utvecklingsbara, dock kan 

vissa begrepp bara skapa hinder för vidareutveckling (ibid., ss. 30-33). Detta är möjligt med 

det mer informella begreppet delat. Utvecklingen är mer omfattande och blir mer abstrakt 

genom läroböckerna när det handlar om räknesätten addition, subtraktion och multiplikation 

och därmed kan denna konkretisering av det mer informella begreppet delat skapa förvirring 

och hinder för vidareutveckling. Det som kan ifrågasättas är varför inte utvecklingen sker lika 

omfattande för alla räknesätten. En tolkning av detta är att eleverna inte behöver behärska det 

formella språket i division lika omfattande som för de andra räknesätten. Ytterligare en 

tolkning är att det formella begreppet division inte är lika viktigt som de formella begreppen 

addition, subtraktion och multiplikation. Men å andra sidan är det viktigt att ta utgångspunkt i 

det konkreta för att eleverna ska kunna förvärva det formella språket (ibid., ss. 30-33). Som 

tidigare nämnts har inte begreppen undersökts i sin helhet i denna studie. Detta leder till att vi 
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inte vet i vilket sammanhang begreppen används och därmed är det svårt att dra slutsatser om 

begrepp är utvecklingsbara eller inte. Men överlag sker en språklig utveckling i serien Mera 

Favorit matematik och språket blir mer abstrakt genom läroböckerna. 

 

I Matte Direkt Safari utvecklas inte språket lika omfattande som i läroboksserien Mera 

Favorit matematik. Språket blir i och för sig mer abstrakt från årskurs 1 till årskurs 3, 

eftersom de formella begreppen ökar från boken 1A till 3A. Men samtidigt används fler 

informella begrepp genom alla läroböckerna och de informella begreppen tillämpas även fler 

gånger. Att språket utvecklas till att omfatta mer formellt språkbruk kan ifrågasättas, eftersom 

fler informella begrepp används genom alla läroböcker i serien.  

 

En intressant aspekt är att i Mera Favorit matematik används bland annat de informella 

begreppen plus och minus både i böckerna 1A och 2A. I boken 3A används inte de informella 

begreppen plus och minus längre. En tolkning av detta är att språket har utvecklats, från att 

först omfatta de informella begreppen plus och minus, till att i boken 3A helt övergå till mer 

formella begrepp. Detta kan betyda att i årskurs 3 ska eleverna kunna behärska och förstå de 

mer formella begreppen för plus och minus. Magne (1998) menar att detta är viktigt, att 

eleverna efterhand använder det formella språket. I början är det tillräckligt för eleverna att 

använda ord såsom plus och minus, men dessa begrepp fungerar inte i längden och eleverna 

måste lära sig det formella språket i matematik (ibid., ss. 160-162). I Mera Favorit matematik 

är detta tydligt, språket har utvecklats till att först omfatta de mer informella begreppen som 

plus och minus, för att till slut övergå helt till de mer formella begreppen. Emellertid används 

inte de formella begreppen plus och minus i varken böckerna 1A eller 2A från serien Matte 

Direkt Safari. Däremot används dessa informella begrepp i boken 3A. Med andra ord 

tillämpas de informella begreppen plus och minus för första gången i boken 3A. Språket ska 

utvecklas genom skolåren och bli mer och mer abstrakt (Adoniou & Qing 2014, ss. 8-9), detta 

kan ifrågasättas i serien Matte Direkt Safari. Att introducera de informella begreppen plus och 

minus i årskurs 3 tyder i detta fall på att utvecklingen går åt fel håll. Språket ska som sagt bli 

mer och mer abstrakt under elevernas skolgång, detta exempel med de informella begreppen 

plus och minus visar på det motsatta i serien Matte Direkt Safari.  

 

Ytterligare en intressant aspekt från serien Matte Direkt Safari är att det formella begreppet 

multiplikation respektive det informella begreppet gånger tillämpas första gången i boken 2A. 

Även i boken 3A tillämpas det formella begreppet multiplikation, däremot tillämpas inte det 
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informella begreppet gånger. En tolkning av detta är att eleverna i årskurs 3 ska kunna förstå 

och behärska begreppet multiplikation, eftersom det informella begreppet gånger inte nämns.  

Detta tyder ändå på att språket blir mer abstrakt i vissa avseenden i serien Matte Direkt Safari.  

Men det som är intressant är att Löwing (2008) betonar att elevernas begreppsförståelse 

utvecklas steg för steg. Utvecklingen ska gå steg för steg, så att eleverna till slut ska kunna 

förstå och använda de korrekta begreppen (ibid., ss. 30-33). Detta sker faktiskt med begreppet 

multiplikation, för i boken 2A används både det formella begreppet multiplikation och det 

informella begreppet gånger, för att sedan i boken 3A enbart använda begreppet 

multiplikation. Detta kan som sagt tyda på att eleverna ska kunna använda och förstå det 

formella begreppet multiplikation i årskurs 3. Utvecklingen sker med andra ord stegvis. Men 

samtidigt tillämpas de formella begreppen addition och subtraktion i böckerna 1A, 2A och 

3A. Det mest naturliga hade då varit att eleverna skulle behärska och förstå begreppen 

addition och subtraktion i årskurs 3, eftersom dessa begrepp tas upp även i boken 1A. Men 

eftersom de mer informella begreppen plus och minus introduceras i boken 3A är det ett 

tecken på att eleverna inte behöver behärska de mer formella begreppen addition och 

subtraktion i årskurs 3. Begreppet multiplikation förekommer som sagt i boken 2A. Så om 

utvecklingen ska ske stegvis, borde eleverna behärska och förstå begreppen addition och 

subtraktion innan begreppet multiplikation.  

 

Syfte med matematikundervisningen är att ge eleverna kunskaper så att de klarar av vardagen, 

samt förbereda eleverna för framtida studier. För att eleverna ska klara av vardagen så räcker 

det att ha kunskap om det informella språket. Däremot måste eleverna även utveckla ett 

formellt språkbruk, eftersom undervisningen även ska förbereda eleverna för framtida studier 

(Löwing & Kilborn 2002, ss. 26, 29). Med andra ord måste undervisningen i matematik 

behandla det formella språket och inte enbart det informella. För att eleverna ska kunna 

förvärva det formella matematiska språket, är det viktigt att denna utveckling redan börjar på 

lågstadiet. Ett stort antal elever som lämnar grundskolan har ännu inte förvärvat det formella 

matematiska språket och istället använder vardagsspråket, det informella. Det resulterar i att 

matematiska begrepp blir ofullständiga eller innehåller missuppfattningar (Olsson 2000, s. 

183). Resultaten från studien visar att i läroboken Mera Favorit matematik 3A tillämpas de 

formella begreppen addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, 

produkt, division, kvot, täljare och nämnare. I läroboken Matte Direkt Safari 3A tillämpas de 

formella begreppen addition, subtraktion, multiplikation och division.  
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Elever som använder läroboken Mera Favorit matematik får bekanta sig med fler formella 

begrepp än elever som använder läroboken Matte Direkt Safari. Detta leder möjligen till att 

elever som använder Mera Favorit matematik läroboken lär sig fler formella begrepp än 

elever som använder Matte Direkt Safari. Samtidigt handlar det om att behärska och förstå 

begreppen fullt ut. Om elever ska kunna förstå och behärska formella begrepp räcker 

möjligtvis fyra formella begrepp. Detta kan leda till att elever som använder läroboken Matte 

Direkt Safari tillämpar, behärskar och förstår de formella begreppen addition, subtraktion, 

multiplikation och division fullt ut. Dessa fyra begrepp är även centrala för matematikämnet. 

Medan elever som använder Mera Favorit matematik möjligtvis kommer få det svårt att 

behärska och förstå de formella begreppen fullt ut, eftersom de möjligtvis har bekantat sig 

med för många formella begrepp och detta leder till att begreppsförståelsen blir lidande.  

 

Men å andra sidan används de formella begreppen i läroboken Matte Direkt Safari 3A enbart 

56 gånger, jämförelsevis med läroboken Mera Favorit matematik 3A, där de formella 

begreppen tillämpas 490 gånger. Elever som använder läroboken Mera Favorit matematik får 

bekanta sig med de formella begreppen fler gånger än de elever som använder läroboken 

Matte Direkt Safari. Detta leder troligtvis till att eleverna behärskar och förstår formella 

begrepp bättre och tidigare än elever som använder läroboken Matte Direkt Safari, eftersom 

dessa elever inte har stött på de formella begreppen lika mycket. Det är av betydelse att höra 

orden många gånger, för att till slut kunna förstå och ”äga” dem (Löwing 2008, s. 31).  

 

Viktigt att belysa är att vi inte vet hur läroböckerna används i klassrummen och i denna studie 

har inte språket analyserats i sin helhet, vilket innebär att det inte framgår i vilken kontext 

begreppen används. Däremot vet vi att läroboken har en central roll i de svenska 

klassrummen. Matematikundervisningen handlar i stor utsträckning om enskilt arbete, där 

eleverna arbetar på egen hand i läroboken. Resultaten från denna studie visar att det finns 

stora skillnader i begreppsanvändningen mellan de två läromedelsserierna. Detta påverkar 

teoretiskt sett elevernas inlärning av begreppen beroende på vilket läromedel skolorna väljer. 

Om undervisningen bygger på läroboken kan detta leda till att eleverna går ut skolan med helt 

olika matematiska kunskaper beroende på vilken bok de haft i undervisningen, trots att 

undervisningen i skolan syftar till samma mål och läroplan.  
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8.2 Förslag till vidare forskning 
Under arbetets gång har många nya frågor väckts och vi anser att denna studie skulle med 

fördel kunna vidareutvecklas. Ett förslag till vidare forskning är att analysera skillnader i 

begreppsanvändning mellan låg- och mellanstadiet i dessa läromedelsserier. Ytterligare ett 

förslag till vidare forskning är att observera hur dessa läromedel tillämpas i klassrummen.   
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Bilagor  
Bilaga 1 
Kodschema och kodinstruktion 
 
Kodschema           
 
1. Ange källa 
 
2. Notera antal förekomster av följande begrepp 
 
Formella begrepp: 
 

 

Addition  
Term  
Summa  
Subtraktion  
Differens  
Multiplikation  
Faktor  
Produkt  
Division  
Kvot  
Täljare  
Nämnare  
Informella begrepp: 
 

 

Plus  
Lägg ihop  
Minus  
Minska  
Skillnaden  
Fattas  
Gånger  
Delat  
Tillsammans i ett 
matematisksammanhang 

 

Tillsammans – Ej i ett 
matematisk sammanhang 

 

 
Alla former och sammansättningar av dessa begrepp som ska noteras finns i 
kodinstruktionen.  
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Kodinstruktion          
 
I vänstra kolumnen finns alla kodningsenheter som ska noteras i kodschemat. I högra 
kolumnen finns alla former och sammansättningar av kodningsenheten som ska noteras.  
 
 
Kodningsenhet 
 
 

Alla dessa begrepp ska noteras som 
kodningsenheten som står i vänstra 
kolumnen 

Addition 
 
 
 

 Addition, additionen, additioner, 
additionerna, additionsspel, additionsspelet, 
additionsblomman, addera, adderas, 
adderar 
 

Term Term, termen, termer, termerna  
 

Summa Summa, summan, summans, siffersumman, 
summera, summor 
 

Subtraktion Subtraktion, subtraktionen, subtraktionerna, 
subtraktionspar, subtraktionsspel, 
subtrahera, subtraheras, subtraherar 
 
 
 

Differens Differens, differensen 
 

Multiplikation Multiplikation, multiplikationen, 
multiplikationens, multiplikationer, 
multiplikationers, multiplikationerna, 
multiplikationstabell, 
multiplikationstabeller, 
multiplikationstabellerna, 
multiplikationsuppgiftens, 
multiplikationsruta, multiplicera, 
multipliceras, multiplicerar 
 

Faktor Faktor, faktorn, faktorer, faktorerna 
 
 

Produkt Produkt, produkten, produktens, produkter, 
produkterna, produkternas 
  

Division Division, delningsdivision, 
innehållsdivision, dividera, dividerat, 
divisionen 
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Kvot Kvot, kvoten 
 
 

Täljare Täljare, täljaren 
 

Nämnare Nämnare, nämnaren 
 

Plus Plus, plustecknet (inte symbolen +) 
 
 

Lägg ihop Lägg ihop, lägga ihop, lägger ihop, lägg 
till, lägga till, lägger till 
 

Minus Minus 
 

Minska Minska 
 

Skillnaden  Skillnaden 

Fattas Fattas 
 

Gånger Gånger 
 

Delat Delat, dela, delas, delar, del, delarna, delad 
 

Tillsammans i ett 
matematisksammanhang 

Tillsammans i ett matematisksammanhang 

Tillsammans – Ej i ett 
matematisksammanhang 

Tillsammans – ej i ett 
matematisksammanhang 
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Bilaga 2 
Resultat från Mera Favorit matematik 
 

Kodschema           
 
1. Ange källa Mera Favorit matematik 1A 
 
2. Notera antal förekomster av följande begrepp 
 
Formella begrepp: 
 

 

Addition 49 
Term 28 
Summa 12 
Subtraktion 48 
Differens 5 
Multiplikation  
Faktor  
Produkt  
Division  
Kvot  
Täljare  
Nämnare  
Informella begrepp: 
 

 

Plus 1 
Lägg ihop  
Minus 1 
Minska  
Skillnaden  
Fattas 32 
Gånger  
Delat 11 
Tillsammans i ett 
matematisksammanhang 

12 

Tillsammans – Ej i ett 
matematisk sammanhang 

 

 
Alla former och sammansättningar av dessa begrepp som ska noteras finns i 
kodinstruktionen.  
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Kodschema           
 
1. Ange källa Mera Favorit matematik 2A 
 
2. Notera antal förekomster av följande begrepp 
 
Formella begrepp: 
 

 

Addition 96 
Term 16 
Summa 23 
Subtraktion 82 
Differens 22 
Multiplikation 71 
Faktor 11 
Produkt 17 
Division 6 
Kvot 1 
Täljare 1 
Nämnare 1 
Informella begrepp: 
 

 

Plus 1 
Lägg ihop  
Minus 1 
Minska  
Skillnaden  
Fattas 11 
Gånger 8 
Delat 78 
Tillsammans i ett 
matematisksammanhang 

19 

Tillsammans – Ej i ett 
matematisk sammanhang 

1 

 
Alla former och sammansättningar av dessa begrepp som ska noteras finns i 
kodinstruktionen.  
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Kodschema           
 
1. Ange källa Mera Favorit matematik 3A 
 
2. Notera antal förekomster av följande begrepp 
 
Formella begrepp: 
 

 

Addition 64 
Term 16 
Summa 20 
Subtraktion 38 
Differens 3 
Multiplikation 188 
Faktor 15 
Produkt 63 
Division 55 
Kvot 8 
Täljare 10 
Nämnare 10 
Informella begrepp: 
 

 

Plus  
Lägg ihop 3 
Minus  
Minska  
Skillnaden 3 
Fattas 8 
Gånger 41 
Delat 52 
Tillsammans i ett 
matematisksammanhang 

9 

Tillsammans – Ej i ett 
matematisk sammanhang 

1 

 
Alla former och sammansättningar av dessa begrepp som ska noteras finns i 
kodinstruktionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 3  
Resultat från Matte Direkt Safari 
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Kodschema           
 
1. Ange källa Matte Direkt Safari 1A 
 
2. Notera antal förekomster av följande begrepp 
 
Formella begrepp: 
 

 

Addition 14 
Term  
Summa  
Subtraktion 14 
Differens  
Multiplikation  
Faktor  
Produkt  
Division  
Kvot  
Täljare  
Nämnare  
Informella begrepp: 
 

 

Plus  
Lägg ihop  
Minus  
Minska 18 
Skillnaden  
Fattas 9 
Gånger  
Delat 3 
Tillsammans i ett 
matematisksammanhang 

52 

Tillsammans – Ej i ett 
matematisk sammanhang 

7 

 
Alla former och sammansättningar av dessa begrepp som ska noteras finns i 
kodinstruktionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kodschema           
 
1. Ange källa Matte Direkt Safari 2A 
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2. Notera antal förekomster av följande begrepp 
 
Formella begrepp: 
 

 

Addition 13 
Term  
Summa  
Subtraktion 8 
Differens  
Multiplikation 6 
Faktor  
Produkt  
Division  
Kvot  
Täljare  
Nämnare  
Informella begrepp: 
 

 

Plus  
Lägg ihop 19 
Minus  
Minska 7 
Skillnaden  
Fattas 8 
Gånger 1 
Delat 23 
Tillsammans i ett 
matematisksammanhang 

54 

Tillsammans – Ej i ett 
matematisk sammanhang 

5 

 
Alla former och sammansättningar av dessa begrepp som ska noteras finns i 
kodinstruktionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kodschema           
 
1. Ange källa Matte Direkt Safari 3A 
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2. Notera antal förekomster av följande begrepp 
 
Formella begrepp: 
 

 

Addition 12 
Term  
Summa  
Subtraktion 11 
Differens  
Multiplikation 21 
Faktor  
Produkt  
Division 12 
Kvot  
Täljare  
Nämnare  
Informella begrepp: 
 

 

Plus 4 
Lägg ihop 27 
Minus 2 
Minska 11 
Skillnaden 7 
Fattas 14 
Gånger  
Delat 24 
Tillsammans i ett 
matematisksammanhang 

24 

Tillsammans – Ej i ett 
matematisk sammanhang 

7 

 
Alla former och sammansättningar av dessa begrepp som ska noteras finns i 
kodinstruktionen.  
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