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Sammanfattning 
 

Mellan flerspråkiga elever och elever med svenska som modersmål har en stor skillnad i resultat 

kunnat ses i årskurs nio, både gällande nationella prov och slutbetyg. Vidare har det visats att de 

flerspråkiga eleverna möter många språkliga utmaningar i skolan, bland annat i de läroböcker 

som används. En aspekt i läroböckerna som visats innebära en potentiell svårighet för dessa 

elever är mångtydiga ord. Eftersom få studier av ordanvändning har gjorts i läroböcker för de 

lägre årskurserna granskas därför i denna studie två läroböcker framtagna för årskurs tre utifrån 

huruvida mångtydiga ord förekommer i dem och i sådana fall på vilket sätt de används. I studien 

framkommer att mångtydiga ord används i en mycket stor utsträckning på ett flertal olika sätt i 

läroböckerna. Användningen och förekomsten av de mångtydiga orden ser relativt lika ut mellan 

de båda läroböckerna men vissa skillnader i vilka ord som förekommer och den frekvens olika 

ord förekommer i kan ändå ses. Användningen av mångtydiga ord i läroböckerna anses i studien 

vara så pass omfattande att den potentiellt skulle kunna ge problem i förståelsen för de 

flerspråkiga eleverna.  

 

Nyckelord: flerspråkiga elever, mångtydiga ord, matematik, läroböcker, läromedelsgranskning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund .......................................................................................................................................... 1 

3. Tidigare forskning ..................................................................................................................... 2 

3.1 Mångtydiga ord  ............................................................................................................................... 2 

3.2 Ordförråd ........................................................................................................................................... 3 

3.3 Tidigare kartläggning av ordförråd................................................................................................ 4 

3.4 Vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk .................................................................................... 5 

4. Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................... 6 

5. Syfte och frågeställningar ..................................................................................................... 6 

6. Metod.................................................................................................................................................. 6 

6.1 Urval av material .............................................................................................................................. 6 

6.2 Analysmodell .................................................................................................................................... 8 

6.3 Konkret exempel på analysens genomförande ........................................................................... 10 

6.4 Analysmodellens reliabilitet och validitet .................................................................................. 12 

7. Resultat och analys.................................................................................................................. 13 

7.1 Användning av mångtydiga ord  .................................................................................................. 13 

7.1.1 Återkommande meningsbyggnader och flerordsenheter .............................................. 13 

7.1.2 Textrika och textfattiga instruktioner .............................................................................. 15 

7.1.3 Mångtydiga ord med konsekvent och olika betydelse .................................................. 17 

7.1.4 Vardagspråkliga ord i skolspråklig betydelse ................................................................ 19 

 7.2 Förekomst och frekvens av mångtydiga ord ............................................................................. 20 

7.2.1 Förekomst av mångtydiga ord .......................................................................................... 20 

7.2.2 Högfrekventa mångtydiga ord ......................................................................................... 22 

7.1.3 Lågfrekventa mångtydiga ord .......................................................................................... 25 

7.3 Sammanfattning  ............................................................................................................................ 26 

8. Diskussion ..................................................................................................................................... 27 

8.1 Diskussion av resultat .................................................................................................................... 27 

8.2 Metoddiskussion ............................................................................................................................ 29 

8.3 Förslag på vidare forskning .......................................................................................................... 31



1 
 

1. Inledning 

 

Under min tid som lärarstuderande har jag gång på gång mött mångkulturella skolklasser under 

mina praktikperioder där en stor del av eleverna har varit flerspråkiga. Ofta har de flerspråkiga 

eleverna med en mycket begränsad behärskning av det svenska språket varit de enda som har 

haft tillgång till särskild undervisning i svenska. I den övriga ämnesundervisningen har sedan 

alla elever, oavsett kunskaper i svenska, deltagit i den reguljära undervisningen på samma 

villkor, och med samma läromedel. Dessa upplevelser har väckt mitt intresse för hur skolans 

verksamhet bemöter flerspråkiga elever och deras behov, samt vilka hinder och möjligheter de 

läromedel som används kan innebära för dem. Användningen av samma läromedel för alla har 

varit särskilt intressant inom matematikundervisningen där jag erfarit att läromedel, särskilt då 

läroböcker, har en oerhört stor roll i elevernas lärande och att eleverna ofta arbetar självständigt 

med dessa under lektionerna. Är våra läroböcker i matematik verkligen utformade så att deras 

språk stödjer de flerspråkiga eleverna i deras självständiga arbete eller är de fulla av språkliga 

fallgropar som försvårar dessa elevers lärande?  

 

 

2. Bakgrund 
 

I följande avsnitt kommer ett antal aspekter vilka stärker denna studies relevans redogöras för. 

Vidare kommer en bakgrund ges till varför forskning med fokus på flerspråkiga elever är viktig 

att genomföra i en större utsträckning.  

 

Vid jämförelse av hur väl flerspråkiga elever och elever med svenska som modersmål uppnår 

målen för ett godkänt betyg i matematik kan stora skillnader ses mellan de olika grupperna 

(Rönnberg & Rönnberg, 2001, s.11). Enligt Löwing (2008, s.13) var det dubbelt så många elever 

med utländsk bakgrund jämfört med elever med svenska som modersmål som inte klarade de 

nationella proven i matematik i årskurs nio. Vid en jämförelse av antal elever som fick underkänt 

i ämnet i samma årskurs var det 6.6 procent av eleverna med svenska som modersmål jämfört 

med 13.2 procent av eleverna med utländsk bakgrund som inte uppnådde målen för ett godkänt 

betyg (Löwing, 2008, s.13).  

 

Betydelsen av att behärska inlärarspråket väl för att uppnå en god förståelse i matematik är något 

som har ett stort belägg i forskningen (Skolverket, 2003, s.44) och detta framkommer tydligt i 

elevernas resultat ovan. Vygotskij (1986) skriver om vikten av språk för att utveckla tänkandet 

och det har även visats att anledningen till att elever inte lyckas i skolan ofta beror på 

begränsningar i deras ordförråd (Enström, 2004, s.171). Linberg (2006, s.83) menar vidare att det 

krävs av skolans elever att de behärskar inlärarspråket väl för att kunna synliggöra sina 

kunskaper samt för att kunna lära genom språket. Viss forskning visar till och med att all sorts 

text i matematikuppgifter försvårar förståelsen för elever med svenska som andraspråk 

(Svensson, 2003, s.196) 
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Många språkliga utmaningar möter de flerspråkiga eleverna i skolan och en aspekt som visats 

vara särskilt svår för just dessa elever är växling mellan, eller blandning av, skolrelaterat och mer 

vardagligt språk (Rönnberg & Rönnberg, 2001,s.34). Detta kan innebära användning av ord inom 

matematiken som till vardags används på ett helt annat sätt (Rönnberg & Rönnberg, 2001,s.34). 

Ett eget exempel på detta är ordet uppskatta som till vardags används som att ”att tycka om” 

eller ”värdesätta” och i matematiken som att ”göra en ungefärlig beräkning”. Vidare kan även 

ämnesspecifika ord som verkar synonyma med ord i vardagsspråket vara svåra att göra skillnad 

på för flerspråkiga, såsom att det är en skillnad mellan orden cirkel och ring (Rönnberg & 

Rönnberg, 2001,s.34). Utöver detta kan även sammansatta ord, abstrakta ord, partikelverb och 

idiom (flerordsenhet med en figurativ betydelse till exempel ”kasta in handduken”) potentiellt 

vara särskilt svåra för de flerspråkiga eleverna (Enström, 2004, s.186-193) 

 

Matematiken är ett av de ämnen där läroböcker visat sig ha en stor påverkan på undervisningen 

(Skolverket, 2006, s.14) vilket gör det intressant att granska det språk som används i dessa. 

Granskningen blir särskilt intressant att göra utifrån ett andraspråksperspektiv med tanke på de 

särskilda språkliga svårigheter de flerspråkiga eleverna möter i skolan, vilka i viss utsträckning 

beskrivits ovan. Att de flerspråkiga eleverna möter så många språkliga svårigheter i skolan är 

även något som stärker denna och andra studiers relevans vilka inriktar sig på flerspråkiga elever 

och deras förutsättningar. För att bättre kunna hjälpa dessa elever krävs en större kunskap om 

vad i språket som kan utgöra särskilda svårigheter för dem, samt hur detta ska kunna förebyggas 

(Lindberg, 2007, s.17-18). I denna studie har endast en språklig aspekt, mångtydiga ord, valts ut 

för granskning på grund av den rådande tidsbegränsningen. Aspekten har valts ut då den i 

forskning ofta skrivs fram som en stor potentiell svårighet och en intressant aspekt att utforska 

vidare (Holmegaard & Johansson Kokkinakis, 2006; Rönnberg & Rönnberg, 2001, m.fl.).  

 

 

3. Tidigare forskning  
 

I detta avsnitt kommer begrepp, vilka är centrala för studien, att redas ut och relevant forskning 

med fokus på ord, ordförråd samt flerspråkiga elever kommer att redogöras för mer ingående. 

Vidare kommer liknande studier och kartläggningar av ordförråd i läromedel tas upp vilket har 

till syfte att påvisa hur denna studie skiljer sig från tidigare forskning.  

 

 

3.1 Mångtydiga ord 

 

För att kunna kartlägga och analysera användningen av mångtydiga ord i läroböckerna är det 

relevant att klargöra hur begreppet mångtydiga ord definieras. Med mångtydiga ord menas i 

denna studie ord med tydligt skild betydelse vilka ser likdana ut i skriven text och alltså har 

samma teckenföljd (Järborg, 2007, s.66-67). Mångtydiga ord kan vidare delas in i två olika 

grupper, polysema ord och homonyma ord (Holmegaard & Johansson Kokkinakis, 2006, s.130). 
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Med homonymi menas ord vilka är likadana i antingen uttal, stavning eller bägge delarna men 

har olika betydelser och även oftast olika böjningsformer (Holmegaard & Johansson Kokkinakis, 

2006, s.130). Ett exempel på homonymi taget från Järborg (2007, s.72) är ordet hamnar vilket 

både kan betyda att ”slumpmässigt placera sig” och ”förtöjningsplatser för båtar”. Ordet ser 

likadant ut i båda fallen men har två vitt skilda betydelser. Det böjs vidare inte på samma sätt då 

det i den första betydelsen är ett verb (hamna, hamnar, hamnade, hamnat) och i den andra ett 

substantiv (hamn, hamnen, hamnar). Vid polysemi böjs dock ordet på samma sätt i de olika 

betydelserna och är oftast likadant till både uttal och i skrift. (Järborg, 2007, s.70) Ett exempel på 

ett polysemt ord är krona vilket har betydelserna mynt, kungakrona och trädkrona (Holmegaard 

& Kokkinakis, 2006, s.130). I denna studie kommer både polysema och homonyma ord 

kartläggas och analyseras.  

 

Järborg (2007, s.76) menar vidare att verb, substantiv, samt klart vilseledande ord med en stor 

skillnad i betydelse är de viktigaste grupperna att uppmärksamma vid en kartläggning av 

mångtydiga ord. Detta då dessa är de ord som mest troligt kan orsaka svårigheter i förståelsen 

om deras betydelser inte är kända. Han skriver även att skillnaden i betydelse hos mångtydiga 

ord i vissa fall kan vara oviktig men att mångtydiga ord som är innehållsrika med stor trolighet 

kommer att vara vilseledande för flerspråkiga elever (Järborg, 2007, s.72). Ett exempel som ges 

på ett mångtydigt ord med en relativt obetydlig betydelseskillnad är ordet kammar vilket kan 

betyda ”hårkam” eller ”kammar håret” (Järborg, 2007, s.72). Ett ord som däremot anses ha en 

stor betydelseskillnad är ordet trycka vilket kan ha betydelserna ”framställa böcker”, ”pressa” 

och ”gömma sig” (Järborg, 2007, s.72).  

 

Vissa mångtydiga ord kan utöver detta ha ytterligare betydelser då de ingår i så kallade 

flerordsenheter (Järborg, 2007, s.77). Med detta menas att ord som förekommer i exempelvis 

idiom, flerordsverb eller allmänna fraser kan användas i fler betydelser än de som ordet kan ha 

på egen hand (Järborg, s.78). Detta menar Järborg (2007, s.77) potentiellt kunna ge svårigheter i 

förståelsen för ovana läsare då flerordsenheternas innebörd inte alltid kan härledas ur de enskilda 

ordens betydelser. I denna studie kommer endast flerordsenheter innehållande ord som på egen 

hand är mångtydiga att granskas och fokus kommer då att ligga på de mångtydiga orden snarare 

än flerordsenheterna. Det är dock relevant att ha berört begreppet flerordsenheter och dess 

mångtydighet för att i studiens analys kunna relatera till denna aspekt.  

 

 

3.2 Ordförråd 

 

Ordförrådet har, som tidigare nämnts, en otroligt stor påverkan på elevers möjligheter att nå 

framgång i skolan. För att en elev ska kunna tillgodogöra sig innehållet i en text bör minst 95 % 

av orden vara kända (Lindberg, 2006, s.91). Är andelen kända ord mindre kommer detta påverka 

förståelsen i en mycket stor utbredning då det blir svårare, särskilt för flerspråkiga elever, att 

avläsa okända ords betydelse utifrån kontexten (Lindberg, 2006, s.91). Mellan flerspråkiga elever 

och elever med svenska som modersmål finns oftast en mycket stor skillnad i storleken på 

ordförrådet både vid skolstarten och senare under skoltiden (Lindberg, 2007, s.36). Detta på 
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grund av att de flerspråkiga eleverna i de flesta fall har haft mindre kontakt med det svenska 

språket samt att de har sitt ordförråd fördelat över två, eller flera, språk (Lindberg, 2006, s.92).  

 

Skillnaden i ordförråd mellan dessa grupper av elever är dock inte bara kvantitativ, alltså inte 

bara en skillnad i antal tillägnade ord, utan även kvalitativ (Lindberg, 2006, s.92). Med detta 

menas att de flerspråkiga eleverna, förutom att vara förtrogna med ett mindre antal ord, även 

tillgodogjort sig betydligt färre betydelser av de inlärda orden jämfört med en enspråkig elev 

(Lindberg, 2006, s.92). För en flerspråkig elev tar det avsevärt mycket längre tid att tillägna sig 

ett ords alla betydelser och detta kan få till följd att mångtydiga ord med olika betydelse till 

exempel inom matematiken och vardagsspråket kan göra instruktion till en uppgift helt 

obegripligt (Lindberg, 2007, s.37-38).  

 

Detta medför att en kartläggning av mångtydiga ord i läroböcker blir oerhört relevant att 

genomföra eftersom detta är en aspekt vilken alltså potentiellt skulle kunna orsaka stora 

svårigheter för flerspråkiga elever. Det har visats att det ofta är hela 50 % av orden i svenska 

texter som är mångtydiga och om dessa ord är innehållsbärande skulle det kunna innebära stora 

problem i läsförståelsen för flerspråkiga elever (Järborg, 2003, s.71-72). På grund av detta anses 

det vara av stor vikt att ta reda på hur detta ter sig i läroböcker för att kunna analysera de 

potentiella svårigheter för flerspråkiga elever som eventuellt förekommer i dessa. 

 

 

3.3 Tidigare kartläggning av ordförråd  

 

Det har tidigare gjorts ett flertal andra studier av ordförråd i läromedel. En sådan undersökning 

gjordes bland annat av Golden och Hvenekilde år 1983 då de granskade 40 olika läromedel i 

olika ämnen och kartlade ordförrådet i dessa utifrån hur frekvent olika ord förekom i olika 

sorters läromedelstexter. De fann då en intressant grupp av icke fackliga ord, såsom gnida och 

kvist, vilka varken var högfrekventa eller lågfrekventa i texterna och inte heller var självklart 

sammankopplade med ett specifikt ämne (Lindberg, 2007, s.25-26). Dessa menade Golden och 

Hvenekilde (1983) potentiellt kunna innebära speciellt stora svårigheter för flerspråkiga elever 

då orden inte var tillräckligt vanliga för att vara en självklarhet i de flerspråkiga elevernas 

ordförråd men samtidigt inte heller så ovanliga eller ämnesspecifika att det kan sägas vara troligt 

att den undervisande läraren skulle uppmärksamma dem (Golden & Hvenekilde, 1983). Även 

Enström (2004, s.172) skriver om detta fenomen men kallar då ordgruppen för allmänt 

akademiska ord.  

 

Vidare har stora korpusbaserade ordlistor, baserade på läromedel, framställts av flera 

engelskspråkiga forskare såsom Carol, Davies och Rickman 1971 samt Coxhead 1998 (Linberg, 

2007, s.26). I Sverige genomfördes, år 2007, en stor kartläggning av ord i läromedel utifrån ett 

andraspråksperspektiv vilken kallades OrdiL (Lindberg, 2007). Där sammanställdes ordlistor 

utifrån läromedel avsedda för grundskolans senare år i ämnena SO, NO och matematik för att 

synliggöra de lexikala egenskaper som skolans läromedel kräver av eleverna för att bättre stöd 

ska kunna ges till flerspråkiga elever (Lindberg, 2007). Genom att kartlägga de ord som förekom 



5 
 

i läromedlen skulle studien alltså synliggöra vilka ord och betydelseaspekter som bör vara kända 

av eleverna för att en god förståelse av läromedlens texter ska kunna uppnås.  

De flesta av dessa undersökningar har varit kvantitativa sammanställningar av ordfrekvenser och 

inriktat sig mot grundskolans högre årskurser. Under min efterforskning har få studier av 

ordförråd i läromedel för de lägre årskurserna påträffats och ingen har haft fokus på just 

mångtydiga ord. Eftersom detta är ett relevant område att undersöka, vilket motiverats tidigare, 

så medför detta att denna studie är relevant att genomföra och har potential att tillföra något nytt 

till forskningsfältet. 

 

 

3.4 Skolspråk, vardagsspråk och ämnesspråk 

 

En liten parantes som inte direkt berör mångtydiga ord eller ordförråd men som ändå är relevant i 

sammanhanget är skillnaden mellan det som kallas för skolspråk och vardagsspråk. 

Vardagsspråk är det informella, konkreta språk vi använder oss av för att kommunicera i 

vardagen, främst genom verbala former, medan skolspråket snarare är abstrakt och 

skiftsspråksbaserat (Lindberg, 2006, s.83-85). Skolspråket är det språk som används till exempel 

i skolans läroböcker och andra mer formella texter (Lindberg, 2006, s.83-85). Inom skolspråket 

kan vidare varje skolämne sägas ha sitt egna språk med facktermer och andra ämnesspecifika ord 

(Lindberg, 2006, s.84) vilket här benämns som ämnesspråk. För flerspråkiga elever är 

vardagsspråket något som ofta kan erövras relativt snabbt medan skolspråkets mer abstrakta 

karaktär och strikta form tar mycket längre tid att behärska (Lindberg, 2007, s.11).  

 

Utöver detta finns ord som används på olika sätt i vardagsspråket och skolspråket (Lindberg, 

2007, s.17) såsom det egna exemplet på ordet tal vilket både har två vardagliga betydelser 

(föredrag och flöde av språkljud) och två matematiska betydelser (siffertal och räkneuppgift). De 

mångtydiga ord med olika betydelse i vardagsspråk och skolspråk samt de ord i skolspråket som 

inte direkt är ämnesspecifika fackord har visat sig vara en stor potentiell svårighet för 

flerspråkiga elever (Lindberg, 2007, s.17 & s.25).  

 

På grund av de svårigheter som dessa aspekter i skolspråket potentiellt kan utgöra för 

flerspråkiga elever blir det väldigt intressant att ta med detta i studien, särskilt eftersom det i 

många fall rör sig om just mångtydiga ord vilka skulle kunna påträffas i analysmaterialet. I 

granskningen av studiens analysmaterial kommer därför både ord med skilda betydelser i 

skolspråk och vardagsspråk samt mångtydiga ord vilka kan räknas till gruppen allmänt 

skolspråkliga ord att särskilt uppmärksammas då dessa skulle kunna påverka flerspråkiga elevers 

förståelse.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Denna studie har sin grund i den lärandesyn som kallas för det sociokulturella perspektivet. Inom 

det sociokulturella perspektivet anses språket vara av stor relevans för att en persons tänkande 

ska kunna utvecklas (Vygotskij, 1986). Förmågan att kunna använda ett språk anses därav 

inverka på hur väl en individ klarar av att förstå ett fenomen. Detta kan kopplas direkt till denna 

studie vilken fokuserar på just hur språkanvändning, här i läromedel, potentiellt skulle kunna 

påverka flerspråkiga elevers möjlighet till lärande.  

 

Utöver detta har studiens analysmodell utformats utefter Bergström och Boreus (2005) modell 

för innehållsanalys vilken redogörs för i metodavsnittet. I stora drag handlar det dock om en 

analysmodell vilken är lämpad för att ytligt granska ett större material genom att exempelvis 

räkna förekomsten av ett visst fenomen för att finna mönster i materialet (Bergström & Boreus, 

2005, s.44-51) 

 

 

5. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att analysera ordförrådet i läromedel i matematik för lågstadiets 

årskurs tre utifrån förekomsten av mångtydiga ord. Detta för att synliggöra de svårigheter dessa 

kan utgöra för flerspråkiga elever. Studien utgår även ifrån följande frågeställningar. 

 

I hur stor utsträckning förekommer mångtydiga ord i läroböckerna?  

Är vissa mångtydiga ord mer frekvent förekommande än andra? Vilka ord används i sådana fall 

ofta och vilka används mer sällan? 

Finns det något mönster i vilka och vilken typ av mångtydiga ord som används samt sättet de 

används på? 

Vilka skillnader och likheter kan ses mellan användningen av mångtydiga ord i de olika 

läroböckerna? 

 

 

6. Metod 

 
Nedan beskrivs hur studiens material valts ut samt på vilket sätt detta material sedan analyseras.  

 

 

6.1 Urval av material 

 

Till analysen har två läroböcker i matematik valts ut, båda skrivna utefter den nya läroplanen 

Lgr11. Böckerna heter Mästerkatten (Öreberg, 2014) och Prima Matematik (Brorsson & 
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Kristiansson, 2011) och har slumpvis valts ut bland de läroböcker, skrivna efter Lgr11, som finns 

tillgängliga vid Uppsala universitets bibliotek. Anledningen till att böcker författade enligt den 

nya läroplanen används i studien är för att analysen avser att utgå ifrån aktuellt material. Alltså 

material vilket är framtaget utifrån de ramar som ska gälla för skolans matematikundervisning 

idag. Att endast två läroböcker har valts beror på att det anses vara ett lämpligt antal i förhållande 

till studiens tidsram. 

 

Då matematik är ett av de ämnen, liksom språk och naturorienterande ämnen, där ämnesinnehåll 

bygger vidare på varandra och därför oftast lärs in i en särskild ordning (Skolverket, 2006, s.14) 

har även läroböcker avsedda för samma årskurs, årskurs tre, valts ut. Detta eftersom dessa alltså 

mest troligt behandlar ett någorlunda liknande innehåll och på så sätt förenklar urvalet av 

uppgifter att analysera. Att just läroböcker skrivna för årskurs tre har valts beror vidare på att de 

vid jämförelse med läroböcker skrivna för de för de lägre årskurserna, särskilt årskurs ett, visade 

sig innehålla ett betydligt större textomfång vilket ger större valmöjligheter i det fortsatta urvalet 

av material till studien.  

 

Både Mästerkatten och Prima Matematik är uppdelade i två delar för årskurs tre, en A-bok och 

en B-bok, vilka båda granskats i analysen. För att begränsa textomfånget inför en första 

granskning av materialet undersöks endast instruktionerna till läroböckernas uppgifter. Med 

instruktioner till uppgifter menas den text i läroböckerna vilken instruerar och ger information 

till läsaren om vad denna förväntas utföra och på vilket sätt. Detta exkluderar de små 

genomgångar och kapitelintroduktioner som förekommer i både Mästerkatten och Prima 

Matematik vilka har som syfte att repetera eller lära ut en ny räknemetod eller liknande. Att just 

instruktioner till uppgifter valdes ut till granskningen beror på att dessa typer av texter liknar de 

som förekommer i de nationella proven där det, som nämnts tidigare, har visats att flerspråkiga 

elever i årskurs nio generellt når sämre resultat än elever med svenska som modersmål.  

 

Materialet behöver dock begränsas ytterligare för att rymmas inom studiens tidsram och för att 

göra det granskas fördelningen av instruktioner till olika sorters uppgifter. Denna fördelning 

visade sig, efter den första granskningen, se relativt lika ut vid jämförelse av Mästerkatten och 

Prima Matematik. I bägge böckerna utgör instruktioner till uppgifter med fokus på addition och 

subtraktion ca 25 % medan multiplikation och division utgör ca 30 %. Övriga instruktioner, 

fördelade över ca 20 grupper såsom geometri och positionssystemet, utgör tillsammans de övriga 

ca 45 procenten. Detta kan ses i tabell 1 nedan. 
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Uppgift Mästerkatten Prima Matematik Totalt

Addition och subtraktion 24% 24% 24%

Avrundning 0.30% 0.30% 0.30%

Bråk 4% 6% 5%

Egna tal 0.30% 3% 1.75%

Ekvationer 0.10% 2% 1.05%

Enheter 4% 0.40% 2%

Funktioner 0.10% 0% 0.05%

Gamla tal 2% 0.70% 1%

Geometri 7% 5% 6%

Miniräknaren 0.50% 0% 0.25%

Multiplikation och division 29% 29% 29%

Mätning 5% 4% 5%

Mönster och talmönster 2% 5% 4%

Olika tal 0.20% 0.60% 0.40%

Positionssystemet 4% 4% 4%

Sannolikhet 1% 1% 1%

Skala 1% 2% 2%

Stora tal 0.50% 0.40% 0.45%

Storleksordning 0.80% 1% 0.90%

Symmetri 2% 0% 1%

Tabeller och diagram 2% 4% 3%

Tallinjer 1% 3% 2%

Tid och klockan 8% 5% 7%

Volym 1% 0% 0.50%

100% 100% 100%

 

 

Tabell 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Mästerkatten var det vidare i vissa fall svårt att skilja instruktioner till bråk från instruktioner 

till division från varandra. Utifall att gruppen bråk skulle läggas till i gruppen multiplikation och 

division för att undvika oklarheter skulle det i sådana fall innebära att denna skulle utgöra strax 

över 32 % av instruktionerna i bägge läroböckerna. På grund av denna fördelning av 

instruktioner till uppgifter valdes addition och subtraktion ut för att analyseras då en fjärdedel av 

instruktionerna i läroböckerna ansågs vara en lämpligt stor del att analysera sett till studiens 

tidsram. Det kan dock tilläggas att instruktioner rörande upprepad addition och subtraktion 

räknades in i gruppen multiplikation och division då dessa i alla påträffade fall avsågs som 

förberedelse inför eller stöd i multiplikation eller division. 

 

 

6.2 Analysmodell 

 

Vid analysen av instruktionerna till uppgifterna med fokus på addition och subtraktion 

tillämpades en innehållsanalys. Med en innehållsanalys menas att något fenomens förekomst i en 

text eller annan kulturartetfakt, såsom en dokumentär, på något sätt räknas eller mäts (Bergström 

& Boreus, 2005, s.43). I materialet som analyseras kan det vara allt ifrån förekomsten av 

metaforer till rubrikstorlekar som räknas eller mäts och analysen kan både genomföras manuellt 

eller med hjälp av datorer (Bergström & Boreus, 2005, s.44). Metoden är väl lämpad när det rör 
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sig om att finna mönster i ett större material och kan ha många olika syften såsom att synliggöra i 

hur stor utsträckning ett visst ämne uppmärksammas i media eller huruvida ett fenomen värderas 

negativt eller positivt i något sammanhang (Bergström & Boreus, 2005, s.45-46). När materialet 

till en innehållsanalys samlats in bör vidare ett analysinstrument utformas vilket anger vad i 

materialet som ska räknas och noteras (Bergström & Boreus, 2005, s.49). Utifall att analysen 

genomförs av enbart en person är del fördelaktigt om denna analyserar materialet mer än en gång 

för att säkerställa att analysinstrumentet fungerar väl och när resultaten sedan är insamlade bör 

de sammanställas på ett sätt vilket synliggör analysens syfte (Bergström & Boreus, 2005, s.51-

53). Eftersom en innehållsanalys lämpar sig vid en granskning av ett större textmaterial där något 

fenomen räknas eller mäts passar den utmärkt i detta sammanhang där förekomsten av 

mångtydiga ord i de två läroböckerna kartläggs och resultaten sedan sammanställs för att kunna 

tolkas. Denna analysform anses alltså vara mest lämpad för denna studie då granskningen 

handlar om en ytlig granskning av ett relativt stort material. Vid till exempel en djupanalys av ett 

fenomen hade denna analysmodell inte varit lämplig utan då skulle istället en diskursanalys eller 

liknande vara att föredra (Bergström & Boreus, 2005).  

 

I studiens analys räknas och registreras de mångtydiga orden i den/de betydelser som 

förekommer i materialet. Betydelseaspekter som endast förekommer i flerordsenheter, såsom i 

partikelverb och idiom, räknas ej med i resultatet då dessa aspekter inte kan användas när orden 

påträffas på egen hand. Betydelseaspekterna bidrar därigenom inte till att ett ord anses vara 

mångtydigt. När ord som är mångtydiga på egen hand används i flerordsenheter registreras de 

dock gällande förekomst men inte gällande den betydelseaspekt vilken de förekommer i 

flerordsenheten. Anledningen till detta är att dessa ord fortfarande är mångtydiga ord även om 

dess ytterligare betydelseaspekt i flerordsenheten inte kan räknas till ordets egna innebörder.  

 

Som analysinstrumentet har främst den tidigare definitionen av mångtydiga ord använts. För att 

göra analysinstrumentet mindre tolkningsbart har dock en avgränsning gjorts till mångtydiga ord 

med en tydligt avgränsad skillnad i betydelse. Med en tydlig avgränsning i betydelse menas att 

de olika potentiella betydelserna ej ska kunna användas på samma sätt eller i samma 

sammanhang. Detta innebär att ett ord som ”de”, vilket skulle kunna ses som mångtydigt då det 

både fungerar som en artikel (de glada barnen) eller som ett pronomen (de är glada), inte räknas 

som mångtydigt i studien. Eftersom de båda potentiella betydelserna används i liknande 

sammanhang och används på liknande sätt så kan inte betydelseskillnaden anses vara tydlig.  

Med ett mångtydiga ord menas i studien istället ord såsom ”passar” vilket bland annat kan ha de 

potentiella betydelserna ”är lämplig” (den här tröjan passar mig), ”ser efter” (jag passar min 

lillebror) och i lagspel ”spelar bollen till någon” (jag passar bollen till dig). Eftersom ordets 

betydelseaspekter används i olika sammanhang och med lätthet kan skiljas åt i innebörd räknas 

alltså ordet ”passar” som ett mångtydigt ord i studien. Vid minsta otydlighet i huruvida ett ords 

potentiella betydelser verkligen kan skiljas åt helt eller inte har det inte räknats som ett 

mångtydigt ord. Eftersom endast en person genomför analysen bedöms orden konsekvent lika 

utifrån detta analysinstrument. Analysmaterialet granskas även två gånger för att försäkra att 

olikheter i bedömningen av vilka ord som anses vara mångtydiga inte förekommer. Alla exempel 
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rörande orden ovan är egna exempel vilka har framtagits med hjälp websidan 

www.synonymer.se vilken presenteras senare.  

  

När de mångtydiga orden sedan räknas och noteras till den betydelse i vilken de förekommer i 

läroböckerna sammanställs de i en ordlista. I den listan noteras vidare antal gånger de 

mångtydiga orden förekommer, vilka betydelser de förekommer i materialet, samt vilka andra 

potentiella betydelser som ordet skulle kunna användas i. Listan delas sedan upp i två sektioner, 

en för varje lärobok, och de ord som förekommer i bägge böckerna färgmarkeras med grönt. Ord 

som endast förekommer i antingen Mästerkatten eller Prima Matematik markeras vidare med 

gult respektive blått. Detta görs för att synliggöra mönster i hur olika mångtydiga ord används i 

de olika läroböckerna. Utifrån listan tolkas därefter sättet de mångtydiga orden använts på, vilka 

och vilken typ av mångtydiga ord som används mer eller mindre frekvent samt om det är möjligt 

att skönja mönster i användningen av de mångtydiga orden. Även likheter och skillnader mellan 

de två läroböckerna synliggörs och analyseras.  

 

Utöver detta granskas särskilt de mångtydiga ord vilka anses ha skilda potentiella betydelser i 

vardagsspråk och skolspråk då de, som nämnts tidigare, har visats potentiellt utgöra stora 

svårigheter för flerspråkiga elever. Till skolspråkiga ord räknas i studien endast ämnesspecifika 

ord inom matematiken såsom ekvation och överslag då det visat sig mycket komplicerat att 

tydligt definiera skillnaden mellan övrigt skolspråk och vardagsspråk. Denna svårighet tas även 

upp av Järborg (2007, s.88). För att avgöra huruvida ett ord är skolspråkligt eller ej används 

vidare den definition av skolspråk och ämnesspråk som gjorts tidigare samt websidan 

www.synonymer.se där de ord som anses vara ämnesspecifika tydligt kopplas till det ämne där 

de används. Websidan www.synonymer.se presenteras närmare nedan.  

 

För att säkerställa att ingen potentiell betydelseaspekt av något ord missas i analysen så används 

websidan www.synonymer.se vilken är framställd utifrån Göran Walters synonymordbok som 

bland annat legat till grund för Bonniers Synonymordbok och den synonymfunktion som finns i 

Microsoft Word.  Den baseras även på Bonniers svenska ordbok, tionde upplagan (2010), som är 

skriven av Peter A. Sjögren och Iréne Györki. Websidan används som ett stöd i sökandet och 

beskrivningarna av olika ords mångtydighet genom att en sökning görs på varje ord i 

analysmaterialet för att inga betydelseaspekter ska missas. Websidan används även som ett stöd i 

definitionerna av ordens betydelser samt i utformning av exempel för att påvisa dessa betydelser. 

Eftersom websidan både baseras på en synonymordbok och en vanlig ordbok kan ordens olika 

betydelser synliggöras på ett mycket tydligt sätt genom att både förklaringar av och synonymer 

till de sökta orden ges. På detta sätt breddas bilden av det sökta ordets innebörd jämfört med en 

websida som bara ger antingen definitioner eller synonymer.  

 

 

6.3 Konkret exempel på analysens genomförande 

 

För att tydliggöra hur analysinstrumentet används visas här ett konkret exempel: 

 

http://www.synonymer.se/
http://www.synonymer.se/
http://www.synonymer.se/
http://www.synonymer.se/
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Ord Potentiella betydelser Betydelser i Mästerkatten M Antal Betydelser i Prima Matematik PM Antal Totalt Antal

Andra  annan, ordningstal ordningstal 2 ordningstal 1 3

Använd bruka, begagnad begagnad, bruka 20 bruka 5 25

Av som preposition, avbruten, avstängd som preposition 8 som preposition 3 11

Avrunda

göra rundare, jämna ut (t.ex. summa), 

avsluta jämna ut 8 - - 8

Bara nakna, endast endast 2 endast 2 4

Bilda skapa, utbilda skapa 1 - - 1

Borgen fästning, garanti fästning 2 - - 2

Borta inte här, medvetslös, virrig inte här 1 - - 1

Dela ha i delar, ha tillsammans, avdela - - avdela 4 4

Delar bitar, har i delar, har tillsammans, avdelar - - bitar, uppdelar 5 5

Analysen börjas med att en instruktion till en eller flera uppgifter läses flera gånger noggrant. 

Instruktionen i detta exempel, hämtad från Prima Matematik, är en övergripande instruktion till 

två mer detaljerade subtraktions- och additionsuppgifter. Nedan följer exemplet: 

 

”Lös problemet” (Prima Matematik 3A, s.113) 

 

När instruktionen sedan lästs kontrolleras varje ord mot websidan www.synonymer.se för att se 

till att ingen potentiell betydelseaspekt missas. De ord i meningen som efter kontrollen anses 

vara mångtydiga med en tydlig skillnad i betydelse fetmarkeras enligt nedan. 

 

”Lös problemet” (Prima Matematik 3A, s.113) 

 

I det utvalda exemplet anses alltså både ordet lös och ordet problem vara mångtydiga. Ordet lös, 

vilket i det här fallet används i betydelsen ”ta reda på svaret” kan även ha de potentiella 

betydelserna ”mjuk” (gelén är för lös), ”inte fast” (skruven är lös), ”vag” (en lös fundering), 

”upplösa” (lös upp saltet i vattnet) och i en mer ålderdomlig betydelse ”lyste” (lampan lös igår).  

En tydlig skillnad kan göras mellan betydelsernas användning och det sammanhang de kan 

användas i vilket är anledningen till att ordet anses vara mångtydigt. Ordet problem används i 

exemplet i betydelsen ”uppgift” men kan även ha den potentiella betydelsen ”bekymmer” (jag 

har problem med knät/ jag har ett problem med min vän). Dessa betydelser ligger något närmare 

varandra, i och med att de båda syftar på något som behöver lösas, men anses ändå kunna skiljas 

åt på ett tydligt sätt då de används på olika sätt i de olika sammanhangen. Inget av orden i 

exemplet räknas till skolspråkliga ord då deras koppling till matematikämnet inte kan styrkas 

tillräckligt.  

 

När de mångtydiga orden i instruktionen har identifierats registreras de i en ordlista i alfabetisk 

ordning. Därefter färgmarkeras listorna med gult för ord som endast förekommer i Mästerkatten, 

blått för ord som endast förekommer i Prima Matematik och grönt för ord som förekommer i 

båda läroböckerna. Detta för att mönster i vilka mångtydiga ord som används samt likheter och 

skillnader mellan böckerna enklare ska kunna upptäckas. Detta kan ses i tabell 2 nedan där den 

översta delen av ordlistan presenteras. Längst till vänster anges vilket mångtydigt ord som 

registrerats följt av dess potentiella betydelser, betydelser och antal förekomster i de olika 

läroböckerna, samt slutligen det totala antalet förekomster.  

 

Tabell 2: 

 

http://www.synonymer.se/
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Ord Potentiella betydelser Betydelser i Mästerkatten M Antal Betydelser i Prima Matematik PM Antal Totalt Antal

Plockat samlat, ryckt loss samlat 2 - - 2

Problemet bekymmret, uppgiften - - uppgiften 1 1

På som preposition, påslagen som preposition 25 som preposition 28 53

Ordet problemet från exemplet kan ses i tabell 3 vilken är en urklippt del av den sammanställda 

ordlistan. Där synliggörs i, spalten längst ut till höger, att ordet problemet endast förekommer en 

gång och då i Prima Matematik eftersom raden markerats med blått. Vidare finns den betydelse 

ordet förekommer i materialet registrerat i den femte spalten följt av antal gånger ordet 

förekommer i Prima Matematik. Alla potentiella betydelser är sammanställda i spalt nummer två. 

På detta sätt kan det även ses att orden plockat och på registrerats och färgmarkeringarna gör det 

tydligt att notera att det gulmarkerade ordet plockat endast påträffas i Mästerkatten medan ordet 

på finns i båda läroböckerna eftersom det markerats med grönt.  

 

 

Tabell 3: 

 

 

 

6.4 Analysmodellens reliabilitet och validitet 

 

Med validitet menas huruvida studiens metod mäter det som är relevant för att kunna besvara det 

syfte och de frågeställningar som formulerats (Gunnarsson, 2002). Med reliabilitet menas istället 

om det som mäts i studien har mätts på ett tillförlitligt sätt (Gunnarsson, 2002). Validitet kan 

alltså sägas handla om studiens giltighet medan reliabilitet istället handlar om studiens 

pålitlighet. Med hjälp av den analysmodell som använts i denna studie försäkras att endast de ord 

som är intressanta för studien registreras då varje ords möjliga mångtydighet kontrolleras mot 

websidan www.synonymer.se samt mot den tidigare gjorda definitionen. Detta försäkrar att 

endast mångtydiga ord, vilka är studiens fokus, registreras i sammanställningen. På detta sätt 

styrks studiens validitet genom att aspekter som hjälper till att besvara studiens frågeställningar, 

vilka handlar just om mångtydiga ords förekomst och användning i materialet, noteras.  

 

 Då definitionen av mångtydighet trots förtydligandet fortfarande är något tolkningsbar finns 

dock viss risk för att en annorlunda avgränsning av de ord som räknas som mångtydiga skulle 

göras utifall att studien upprepades. Denna skillnad skulle dock enbart utgöras av att något fler 

eller något färre mångtydiga ord registreras. Eftersom denna studie enbart genomförs av en 

person bör dock studiens resultat kunna anses vara pålitliga då samma avgränsning följs 

konsekvent genom hela granskningen av analysmaterialet. Då den definition som använts visat 

sig kunna mäta förekomsten av mångtydiga ord på ett tillförlitligt sätt i studien stryker detta 

alltså studiens reliabilitet.  

 

Genom den konsekventa kartläggningen av de mångtydiga orden vilka sedan sammanställs i en 

ordlista kan vidare studiens syfte och frågeställningar tydligt uppfyllas eftersom dessa utgår just 

ifrån förekomsten av mångtydiga ord i analysmaterialet. Med hjälp av de färgkordinerade 

http://www.synonymer.se/
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listorna där både antal gånger orden förekommer, de betydelser de förekommer i, och de 

potentiella betydelser de har registreras kan ordens typer, frekvens och användning synliggöras 

för att analyseras vidare. Med hjälp av färgkodningen förenklas också upptäckten av mönster i 

användningen och förekomsten av de mångtydiga orden. I och med att listan, utöver detta, även 

skiljer på förekomsten och användningen av mångtydiga ord mellan de olika läroböckerna 

synliggörs även likheter och skillnader mellan dessa. På så sätt fungerar analysmodellen mycket 

väl för att besvara studiens syfte och frågeställningar och styrker på så sätt studiens validitet 

ytterligare.  

 

 

7. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras resultaten av kartläggningen av de mångtydiga orden i läroböckerna 

och det insamlade materialet analyseras ur olika perspektiv utifrån studiens syfte, 

frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. I analysen presenteras först hur de mångtydiga 

orden används i läroböckerna och de mönster som funnits i denna användning. Därefter 

introduceras resultaten angående de mångtydiga ordens spridning och frekvens. På detta sätt 

underbyggs de senare resultatens betydelse genom att en djupare förståelse för de mångtydiga 

ordens innebörd redogörs för först.  

 

 

7.1 Användning av mångtydiga ord 

 

I de två läroböckerna har fyra olika typer av sammanhang där mångtydiga ord används 

synliggjorts. Dessa sammanhang är: återkommande meningsbyggnader, flerordsenheter, textrika 

instruktioner och textfattiga instruktioner. Vidare har tre olika användningar av ordens 

betydelseaspekter funnits vilka delas in i grupperna: vardagsspråkliga ord i skolspråklig 

betydelse, ord med konsekvent betydelse samt ord som används i olika betydelser. Hur de 

mångtydiga orden används i läroböckerna i dessa sammanhang och betydelseaspekter 

exemplifieras och förklaras nedan.  

 

 

7.1.1 Återkommande meningsbyggnader och flerordsenheter 

 

Med återkommande meningsbyggnader menas här fasta meningar vilka återkommer tre eller fler 

gånger i läroböckerna i exakt samma form, alltså med alla ord i meningen i samma ordning och i 

samma böjningsform. Ett exempel på en sådan mening innehållande mångtydiga ord kan ses här: 

 

Exempel 1: ”Växla där det går” (Prima Matematik 3A, s.38, s.39 & s.55)  

 

I den här meningen, vilken återkommer oförändrad upprepade gånger i Prima Matematik, är det 

alltså ordet växla och ordet går som anses vara mångtydiga. Ordet växla, vilket här används i 
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betydelsen ”byta pengar/position”, kan även ha betydelserna ”föra in på annat spår” (tåget måste 

växla spår), ”lägga in annan växel” (växla i bilen), ”avlösa varandra” (växla till nästa 

lagmedlem) och ”skifta” (se årstiderna växla). Alla ordets betydelser handlar på något vis om ett 

skifte eller byte men då de används i tydligt olika sammanhang där olika handlingar syftas på 

räknas alltså ordet som mångtydigt. Ordet går används ovan i betydelsen ”är möjligt” men anses 

vara mångtydigt då det även kan förekomma i betydelserna ”promenerar” (jag går i skogen), 

”avgår” (tåget går klockan nio), ”spelas” (den nya filmen går på bio) och ”fungerar” (motorn 

går). Alla betydelser handlar på något sätt om någon typ av rörelse eller förflyttning men även 

här anses skillnaden i sammanhang där betydelserna används vara tillräckligt olika för att ordet 

ska räknas som mångtydigt. Ordet där och ordet det anses inte vara mångtydiga då deras olika 

användningar (där: ”på det stället” eller ”på det stället som”, det: används som pronomen eller 

artikel) inte anses ligga tillräckligt långt ifrån varandra för att de ska räknas som mångtydiga. 

Hos dessa ord ligger den största skillnaden mellan användningarna istället i den funktion de 

fyller i meningen.  

 

En annan återkommande mening från Mästerkatten där mångtydiga ord förekommer är denna: 

 

Exempel 2: ”Visa hur du tänker” (Mästerkatten 3A, s.16, s.19 & s.71 och Mästerkatten 3B, s.25, 

s.26, s.112 & s.135) 

 

I den här meningen anses endast ordet visa vara mångtydigt. I den återkommande meningen 

används ordet i betydelsen ”åskådliggör” men det kan även användas som ”visum” (jag ska 

ansöka om ett visa), ”sång” (låt mig sjunga en visa), ”peka ut” (kan du visa mig vägen) och 

”bevisa” (visa att det stämmer). Liksom de mångtydiga orden i exempel 1 så finns en viss likhet 

mellan ordets betydelse då de handlar om att göra något synligt. Detta ord har dock en betydelse, 

”sång”, vilket inte på något sätt kan härledas till de andra i sin användning. Ordet hur och ordet 

du är inte på något sätt mångtydiga då de endast har varsin enda betydelse och användning (hur: 

”på vilket sätt”, du: ”ni”). Orden kan dock ha en viss skillnad i funktion i den mening de 

förekommer i liksom de ord som inte ansågs mångtydiga i exempel 1. Detta anses dock även här 

inte vara tillräckligt för att de ska räknas som mångtydiga. Ordet tänker kan, till skillnad från hur 

och du, inte lika lätt förnekas vara mångtydigt då det har en viss skillnad i användning och 

sammanhang det används i. Ordet kan användas i betydelserna ”anser”, ”funderar” och 

”planerar” men då de sammanhang som dessa används ändå i är så pass lika (”funderar”: jag 

tänker på det, ”anser”: jag tänker att det är bra, ”planerar”: jag tänker göra det) och betydelserna i 

stort sätt skulle kunna ersättas av samma synonymer anses ordet inte vara mångtydigt. 

 

I flera av de återkommande meningsbyggnaderna förekommer även flerordsenheter, som till 

exempel partikelverb, där ett eller flera mångtydiga ord ingår. I dessa fall registreras inte den 

betydelse de mångtydiga orden förekommer i då denna är starkt kopplad till flerordsenheten och 

inte kan sägas vara en självständig betydelseaspekt av orden. Förekomsten av de mångtydiga 

orden i flerordsenheterna registreras dock då orden är mångtydiga i andra sammanhang. Ett 

exempel på detta ses nedan: 
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Exempel 3: ”Ringa in det svar du tycker är rimligt” (Prima Matematik 3A, s.99, s.100 & s.99) 

 

I den här meningen är det alltså ordet ringa som anses vara mångtydigt och det utgör 

tillsammans med ordet in flerordsenheten ringa in vilken strukits under i exemplet. 

Flerordsenheten används här i betydelsen ”inringa” vilken även ordet ringa, i viss mån, kan ha 

på egen hand. Ordet ringa kan dock även betyda ”obetydlig” (skadan är ringa), ”telefonera” (kan 

du ringa mig) och ”klämta” (höra klockan ringa). Skillnaden mellan innebörden i dessa 

betydelser är stor och de används i klart skilda sammanhang vilket är varför ordet ringa anses 

vara ett mångtydigt ord. Varför orden du och det inte anses vara mångtydiga har redogjorts för i 

exempel 1 och exempel 2 och när det gäller de övriga orden i meningen beror klassificeringen på 

samma sak, att deras betydelser inte kan anses vara tydligt skilda från varandra. Ordet in används 

endast för att ”ange riktning” (gå in i huset) och ordet svar kan ha betydelserna ”respons” (du 

måste ge mig ett svar) eller ”lösning” (det rätta svaret är) vilka anses vara för nära varandra i 

innebörd för att räknas som mångtydiga då de i många fall kan ersättas av liknande synonymer 

(”respons”: du måste ge mig en förklaring, ”lösning”: den rätta förklaringen är). Ordet tycker har 

endast en betydelse, ”anser”, ordet är används bara som hjälpverb och ordet rimligt används 

endast i betydelsen ”troligt/godtagbart”. På grund av detta anses alltså inget av dessa ord heller 

vara mångtydiga.  

 

I Prima Matematik påträffades ytterligare tre återkommande meningsbyggnader innehållande 

flerordsenheter med mångtydiga ord medan det i Mästerkatten inte hittades någon. I både i Prima 

Matematik och i Mästerkatten påträffandes dock återkommande meningsbyggnader men 

mångtydiga ord vilket visades i exempel 1 och exempel 2. Vid en närmare granskning av antalet 

sådana meningsbyggnader i läroböckerna visade det sig dock att Prima Matematik innehöll elva 

stycken medan Mästerkatten endast innehöll sex stycken.  

 

 

7.1.2 Textrika och textfattiga instruktioner 

 

I både Mästerkatten och Prima Matematik påträffas mångtydiga ord både i textrika och 

textfattiga instruktioner till uppgifter. Med textrika instruktioner menas att instruktionerna utgörs 

av mer än en fullständig mening. Textfattiga instruktioner utgörs alltså av endast en fullständig 

mening eller mindre. Ett exempel på mångtydiga ord i en instruktion med ett större textomfång 

kan ses här: 

 

Exempel 5: ”Ylva och Björn plockar vildäpplen och lägger i var sin säck. Hur många äpplen har 

de tillsammans?” (Mästerkatten 3A, s.67) 

 

Eftersom instruktionen består av mer än en fullständig mening räknas den alltså till de textrika 

instruktionerna. I instruktionen räknas ordet plockar och ordet var som mångtydiga. Ordet 

plockar vilket i exemplet används i betydelsen ”samlar” kan även användas i betydelsen ”rycker 

loss” (jag plockar fjädrarna av hönan) vilken skiljer sig tydligt från betydelsen ”samlar”. Ordet 

var används vidare i exemplet som ”vardera” men kan även ha betydelserna ”överdrag” 
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(kuddens var), ”sårvätska” (det rinner var ur såret) och ”befann sig” (jag var hemma). Det kan 

även användas både som frågande pronomen (var är du?) och som hjälpverb (jag var glad). De 

övriga orden i instruktionen har ej räknats som mångtydiga då inget av orden har flera olika 

betydelser. Ordet hur redogjordes vidare för i exempel 2. 

 

Ett annat exempel på en instruktion som räknas till de textrika visas nedan: 

 

Exempel 6: ”När Nora fyller år köper Milton en present till henne för 49 kr av sina sparpengar. 

Hur mycket pengar har han sen?” (Prima Matematik 3A, s.113) 

 

Instruktionen består liksom den i exempel 5 utav två fullständiga meningar vilket gör att den 

räknas till de textrika instruktionerna. De ord som anses vara mångtydiga är orden köper, en, till, 

för, av och sina vilka i exemplet ovan har gemensamt att de främst används som länkar mellan 

instruktionens övriga ord. Undantaget är ordet köper vilket har en innehållbärande funktion i 

instruktionen då det utgör verbet. Ordet en, vilket i instruktionen används som artikel, kan även 

användas som räkneord (det var en stol och två bord) och i betydelserna ”enbuske” (på fältet står 

en en) samt ”omkring” (det var väl en 20 stycken). Ordet till kan förutom att användas som 

preposition ha betydelsen ”ytterligare” (nu kom en gäst till) medan ordet för, utöver 

användningen som preposition i instruktionen, kan användas i betydelserna ”alltför” (det är för 

varmt) och ”främre delen av en båt” (gå till båtens för). Även ordet av kan förekomma på andra 

sätt än som preposition då det kan ha betydelserna ”avbruten” (min pinne är av) och ”avstängd” 

(radion är av). Ordet sina har i sin tur innebörden ”som tillhör honom” i instruktionen men kan 

också betyda ”upphöra” (floden kommer att sina) medan ordet sen, förutom att betyda ”efter” 

vilket det gör i instruktionen, kan betyda ”försenad” (jag var sen till mötet). Order köper som 

används i betydelsen ”förvärvar” i instruktionen kan vidare även betyda ”godtar” (han köper det 

jag säger). Alla de orden som anses mångtydiga i exempel 6 har alltså en eller flera betydelser 

vilka tydligt kan skiljas åt i hur de används och vilka sammanhang de används i.  Av de ord som 

inte anses vara mångtydiga har ordet hur redan redogjort för i exempel 2 och orden fyller, 

present, henne, sparpengar, mycket, pengar och han har endast en möjlig betydelse. Ordet år 

kan visserligen betyda både ”levnadsår” och ”astronomiskt år” men dessa betydelser anses vara 

så pass lika varandra i hur de används att ordet inte räknas som mångtydigt.  

 

För att gå vidare till exempel rörande textfattiga instruktioner innehållande mångtydiga ord 

presenteras detta exempel från Prima Matematik: 

 

Exempel 7: ”Räkna ut differensen.” (Prima Matematik 3A, s.102, s.103, s.104, s.109 & s.115 

och Prima Matematik 3B, s.18, s.19, s.20, s.21 & s.27) 

 

Eftersom denna instruktion endast består av en mening räknas den alltså till de textfattiga 

instruktionerna. Det ord vilket anses vara mångtydigt är ordet räkna vilket här förekommer i en 

flerordsenhet vilka redogjordes för i exempel 3. Flerordsenheten har strukits under i exempel 7 

och det kan tilläggas att instruktionen där även är en återkommande mening i läroboken. 

Eftersom ordet räkna här ingår i flerordsenheten räkna ut med betydelsen ”beräkna” kan denna 
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betydelse inte tillskrivas ordet räkna på egen hand. Dock är själva ordet ändå mångtydigt då det 

kan ha betydelserna ”summera” (räkna antalet koppar), ”uppgå till” (ingen hade trott att klassen 

skulle räkna 30 elever), ”värdera” (vi räknar Zlatan till en av de främsta fotbollsspelarna). Ordet 

ut räknas inte som mångtydigt då det alltid används för att ange riktning och inte heller ordet 

differensen vilket endast kan användas i betydelsen ”skillnaden”. 

 

Ytterligare ett exempel på en textfattig mening, denna gång tagen från Mästerkatten, ses här: 

 

Exempel 8: ”Skriv talen som fattas” (Mästerkatten 3B, s.11) 

 

Liksom exempel 7 består denna instruktion också enbart av en mening vilket innebär att den 

anses vara en textfattig instruktion. Här är det orden skriv, talen och fattas vilka räknas som 

mångtydiga ord. Ordet talen kan, utöver att betyda ”siffertalen” vilket det gör i instruktionen, 

även betyda ”räkneuppgifterna” (gör färdigt alla talen i matematikboken) och ”föredragen” (talen 

hölls av politikerna). Ordet fattas kan förutom betydelsen ”saknas”, enligt ovan, också betyda 

”förstås” (det måste väl fattas även av honom). Utöver betydelsen ”anteckna” i vilken ordet skriv 

används i ovan kan detta ord även betyda ”avlägga” (skriv nationella proven), ”författa” (skriv 

musik som Mozart) och ”registrera” (skriv lägenheten i mitt namn). Att ordet som inte anses vara 

mångtydigt beror på att detta ord inte kan sägas ha tydligt skilda betydelser utan snarare endast 

fyller i olika funktioner i olika meningsbyggnader.  

 

Mångtydiga ord verkar alltså förekomma både i textrika och textfattiga instruktioner i både 

Mästerkatten och Prima Matematik. Ingen skillnad har heller upptäckts i sättet de mångtydiga 

orden används i de textrika jämfört med de textfattiga instruktionerna utan detta har snarare 

varierat från uppgift till uppgift.  

 

 

7.1.3 Mångtydiga ord med konsekvent och olika betydelse 

 

När användningen av de mångtydiga orden granskas utifrån huruvida de förekommer i endast en 

eller flera olika betydelser i läroböckerna synliggörs en stor skillnad mellan dessa användningar. 

Av de 154 mångtydiga ord (se bilaga 1) som registrerats i studiens ordlista förekommer endast 

18 av dessa i fler än en betydelse i samma lärobok. Detta innebär att de mångtydiga ord som 

förekommer i fler än en betydelse i samma lärobok endast utgör strax över 10 % av studiens 

registrerade ord. Orden som förekommer konsekvent i enbart en betydelse genom hela läroboken 

står alltså för övriga 90 %.  

 

Vidare synliggörs, i tabell 4, att de flesta ord som förekommer i olika betydelser i samma lärobok 

är ord som finns representerade i både Mästerkatten och Prima Matematik, om än dock inte alltid 

i skilda betydelser i båda av läroböckerna. Endast tre av de orden påträffas endast i en utav 

läroböckerna. Dessa ord är delar, tyngsta och över varav delar endast förekommer i Prima 

Matematik medan orden tyngsta och över endast kan ses i Mästerkatten. I tabellen är ordet delar 
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Ord Potentiella betydelser Betydelser i Mästerkatten M Antal Betydelser i Prima Matematik PM Antal Totalt Antal

Använd bruka, begagnad begagnad, bruka 20 bruka 5 25

Delar

bitar, har i delar, har tillsammans, 

avdelar - - bitar, uppdelar 5 5

Dra

föra med kraft/handen, rita, 

förbruka, blåsa föra med kraft, rita 3 rita 3 6

Efter

enligt, längs med, vid en senare 

tidpunkt vid en senare tidpunkt 2

vid en senare tidpunkt, i 

flerordskombination 2 4

En

barrbuske, räkneord, omkring, 

obestämd artikel räkneord, obestämd artikel 18 obestämd artikel 14 32

Får

erhåller, tillåter sig, förmår, ulliga 

djur erhåller, i flerordsenheter 5 erhåller, ulliga djuren 3 8

För

främre delen av fartyg, som 

preposition, alltför som preposition 11 som preposition, alltför 19 30

Kan

har lärt sig, får, har möjlighet att, är 

möjligt, har möjlighet att 8 har möjlighet att, har lärt sig 7 15

Med

som preposition och adverb, 

glidskena som perposition och adverb 39 som preposition och adverb 12 51

Räkna summera, uppgå till, värdera summera 21 i flerordsenhet, summera 46 67

Så balja, sätta frön, därför, på det sättet, därför 6 på det sättet 6 12

Tal

siffertal, räkneuppgift, 

räkneuppgifter, föredrag, flöde av 

språkljud räkneuppgifter, siffertal 4 siffertal 1 5

Till som preposition, ytterligare som preposition 13 som preposition, ytterligare 12 25

Tyngsta som väger mest, mest betungande som väger mest 2 - - 2

Var

överdrag, sårvätska, vardera, som 

frågande pronomen, befann sig,  som 

hjälpverb befann sig, vardera 2 hjälpverb, befann sig, vardera 4 6

Över

mer än, kvar, förbi, ovanför, på, via, 

angående, med anledning av kvar, förbi 6 - - 6

18 160 139 299

markerat med blått och orden tyngsta och över med gult för att tydliggöra i vilken lärobok dessa 

hur har påträffats. I tabell 4 kan vidare de olika betydelser vilka gör dessa ord mångtydiga ses. 

 

 

Tabell 4: 

 

I tabell 4 kan vidare ses att orden som används i skilda betydelser är ord tillhörande flera olika 

ordklasser. Det finns verb (dra), substantiv (tal), prepositioner (med), räkneord (en), 

konjunktioner (för) och adjektiv (tyngsta) samt ett flertal ord vilkas betydelser tillhör olika 

ordklasser. Får är ett sådant ord vilket både kan höra till ordklassen substantiv i betydelsen 

”ulliga djur” (får ger ull) och ordklassen verb i betydelserna ”tillåter sig” (jag får äta godis), 

”förmår” (du får mig att le) samt ”erhåller” (jag får nya skor idag).  

 

Ordet var är ett av de ord som förekommer i olika betydelser i både Mästerkatten och Prima 

Matematik. Exempel på hur de olika användningarna av det ordet ses nedan: 

 

Exempel 9: ”Hur många dagar var han borta?” (Mästerkatten 3B, s.112) 

 

Exempel 10: ”De tar en sten i var hand” (Mästerkatten 3B, s.14) 
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I exempel 9 används ordet var i betydelsen ”befann sig” tillsammans med det mångtydiga ordet 

borta vilket används i betydelsen ”inte här”. De övriga potentiella betydelserna av ordet var kan 

både ses i tabell 4 och mer utförligt i exempel 5. Ordet borta kan i sin tur förekomma med 

innebörderna ”virrig” (han är helt borta och förstår ingenting) och ”medvetslös” (efter slaget i 

huvudet var han helt borta) utöver betydelsen i exempel 9. Varför orden hur, många och han ej 

anses vara mångtydiga har redogjorts för i exempel 2, 5 och 6. Ordet dag kan användas i 

betydelserna ”dygnets ljusa del”, ”datum”, ”veckodag” och ”dygn” men då alla dessa betydelser 

anses ha en väldigt närliggande betydelse då de alla syftar på ett dygn i någon sorts befattning 

anses ordet inte ha en tydlig skillnad i betydelse.  

 

I exempel 10 vilket är hämtat några sidor innan i samma bok används istället ordet var i 

betydelsen ”vardera”.  I exemplet finns även det mångtydiga ordet en vilkets betydelser 

förklarats i exempel 6 samt de icke-mångtydiga orden de, tar, sten, i och hand av vilka de och i 

redogjorts för i exempel 5. Ordet tar kan användas på ett flertal olika sätt men likt ordet tänker, 

vilket förklarades i exempel 2, så är alla ordets betydelse väldigt lika varandra då de alla handlar 

om att ”vidröra” eller ”greppa” något och är ofta svåra att tydligt skilja åt gällande exakt 

innebörd. På grund av detta räknas alltså ordet tar inte som mångtydigt. Orden hand och sten 

förekommer båda endast i en betydelse och är därför inte heller mångtydiga.  

 

På detta och liknande sätt förekommer alltså vissa mångtydiga ord i flera olika betydelser i en 

och samma lärobok. Som nämnts tidigare är det dock alltså relativt få ord som används på detta 

sätt då de flesta mångtydiga ord används konsekvent. Ett exempel på en konsekvent användning 

av ordet uppgiften visas här: 

 

Exempel 11: ”Skriv uppgiften som uppställning” (Prima Matematik 3B, s.103 & s.109) 

Exempel 12: ”Lös sedan uppgiften” (Prima Matematik 3B, s.78) 

Ordet uppgiften används i både exempel 11 och exempel 12 i betydelsen ”problemet att lösa”. 

Ordet kan dock även användas i betydelserna ”upplysningen” (har du tagit del av den nya 

uppgiften om henne) och ”uppdraget” (uppgiften idag är att städa). I både Prima Matematik och 

Mästerkatten används dock ordet konsekvent i betydelsen ”uppgift att lösa” utan undantag. I 

exempel 11 finns vidare ordet skriv vilkets mångtydighet argumenterats för i exempel 8 samt 

ordet som och ordet uppställning vilka ej anses vara mångtydiga. Ordet som redogjordes, likt 

ordet skriv, för i exempel 8 och ordet lös förklaras på sida 10. Att ordet uppställning inte anses 

mångtydigt beror på att dess betydelser ”formering” och ”förteckning” anses vara alltför 

närliggande för att tydligt kunna skiljas åt.  

 

 

7.1.4 Vardagsspråkliga ord i skolspråklig betydelse 

 

På grund av den smala definition av skolspråkliga ord som gjorts för studiens analys har inte 

många exempel på skilda betydelse mellan vardagsspråk och skolspråk kunnat synliggöras. Dock 
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anses dessa exempel ändå relevanta att ta med i studiens resultat på grund av de stora potentiella 

svårigheter de medför i förståelsen för flerspråkiga elever vilket redogjordes för tidigare med 

hänvisning till Lindberg (2006).  

 

De ord med olika betydelser i vardagsspråk och skolspråk som funnits i boken är orden tal, talen 

och talet vilka alla kan betraktas som böjningsformer av samma ord. Orden tal och talet har dock 

en betydelse vilken skiljer dem från ordet talen. Det orden även har gemensamt är att de alla kan 

användas i betydelserna ”siffertal/siffertalen/siffertalet” (talet tio) och 

”räkneuppgift/räkneuppgifterna/räkneuppgiften” (räkna ut talet) vilka båda tydligt är 

ämnesspecifika betydelser inom matematiken och alltså här anses vara skolspråkliga ord. Vid en 

sökning på www.synonymer.se kopplas orden direkt till sin matematiska användning. Orden kan 

dock utöver dessa två betydelser även användas i den mer vardagliga betydelsen 

”föredrag/föredragen/föredraget” (hon höll ett tal) och orden tal och talet kan vidare användas 

med innebörden ”flöde/flödet av språkljud” (jag hörde tal därborta) vilken även den är vardaglig. 

I läroböckerna används orden endast i sina matematiska betydelser och ett exempel på hur ordet 

talen används i Mästerkatten kan ses i exempel 8. Användning av orden tal, talen och talet sker 

både i Mästerkatten och Prima Matematik i en ungefär lika stor utsträckning fördelat över de tre 

orden. Denna fördelning kan ses närmare i tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5: 

 

 
 

 

7.2 Förekomst och frekvens av mångtydiga ord 

 

I den här delen av analysen kommer resultat angående i hur stor utsträckning mångtydiga ord 

förekommer i läroböckerna samt vilka mångtydiga ord som är högfrekventa och vilka som är 

lågfrekventa att presenteras. Vidare kommer eventuella mönster i spridning och förekomst av de 

mångtydiga orden att redogöras för.  

 

 

7.2.1 Förekomst av mångtydiga ord i läroböckerna 

 

Vid granskningen av Mästerkatten och Prima Matematik visade det sig att mångtydiga ord 

förekommer i majoriteten de instruktioner till uppgifter som analyserats i de båda böckerna. I 

Mästerkatten visade det sig att endast 13 av de 112 analyserade instruktionerna inte innehåller 

mångtydiga ord medan det i Prima Matematik var ännu färre, endast 8 av 137, instruktioner är 

utan mångtydiga ord. De mångtydiga orden förekommer vidare i både textrika och textfattiga 

instruktioner, vilket visades i exempel 5-8, och de är även relativt jämnt fördelade genom 

Ord Potentiella betydelser Betydelser i Mästerkatten Antal M Betydelse i Prima Matematik Antal PM Totalt Antal

Tal

siffertal, räkneuppgift, räkneuppgifter, 

föredrag, flöde av språkljud räkneuppgifter, siffertal 4 siffertal 1 5

Talen

siffertalen, räkneuppgifterna, 

föredragen siffertalen 2 siffertalen 6 8

Talet

siffertalet, räkneuppgiften, 

föredraget, flödet av språkljud siffertalet 2 siffertalet 2 4

http://www.synonymer.se/
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läroböckerna. Det är alltså ingen större skillnad mellan hur många ord som finns i början, i 

mitten och i slutet av varken Mästerkatten eller Prima Matematik.  

 

Mellan olika instruktioner finns det dock skillnad i hur stor del som utgörs av mångtydiga ord. 

Vissa textrika instruktioner är helt fria från mångtydiga ord medan andra nästan helt utgörs av 

mångtydiga ord. Detsamma gällde även de textfattiga instruktionerna. Exempel på detta visas 

nedan: 

 

Exempel 13: ”Polly och Almas mormor har nio barnbarn. Polly och Almas farmor och farfar har 

fem barnbarn. Hur många kusiner har Polly och Alma?” (Prima Matematik 3B, s.23) 

 

Exempel 14: ”Skriv en uppgift som passar till svaret. Lös uppgiften och visa hur du löser 

den.” (Prima Matematik 3B, s.75) 

 

I exempel 13 är det alltså inget ord som anses vara mångtydigt trots att instruktionen har ett så 

pass omfattande textomfång. Orden och, har och många har i exempel 5-6 förklarats varför de 

inte anses vara mångtydiga. Övriga ord i instruktionen har endast en betydelse och är ej 

mångtydiga på grund av detta. I exempel 14, vilken också räknas till de textrika instruktionerna, 

är istället majoriteten av orden mångtydiga. Orden skriv, en, uppgiften, till och visa har förklarats 

till sin mångtydighet i exempel 2-12. Ordet lös förklaras på sida 10. Detta fenomen med mer 

eller mindre koncentrerad förekomst av mångtydiga ord förekommer som nämnts även i 

textfattiga instruktioner.  

 

Det är dock inte endast var de mångtydiga orden förekommer som är intressant att synliggöra 

utan även hur många och hur många olika mångtydiga ord som förekommer i läroböckerna. 

Sammanlagt i Mästerkatt och Prima Matematik påträffas 154 olika mångtydiga ord (se tabell 6) 

vilka tillsammans förekommer 990 gånger (se tabell 7) i läroböckernas 249 instruktioner. Av 

dessa 154 mångtydiga ord påträffas 50 ord i både Mästerkatten och Prima Matematik, 73 ord 

endast i Mästerkatten samt 31 ord enbart i Prima Matematik vilket kan ses i tabell 5. Detta 

innebär att det i Mästerkatten totalt förekommer 123 mångtydiga ord jämfört med 81 stycken i 

Prima Matematik.  

 

 

Tabell 6: 

 
 

 

Om man istället ser till hur frekvent de mångtydiga orden förekommer i instruktionerna så kan 

en viss skillnad mellan läroböckerna ses även där. I Mästerkatten påträffas de mångtydiga orden 

sammanlagt 573 gånger medan de i Prima Matematik påträffas 417 gånger (se tabell 7). Detta 

Totalt antal mångtydiga ord 154

Antal mångtydiga ord endast i Mästerkatten 73

Antal mångtydiga ord endast i Prima Matematik 31

Antal mångtydiga ord i båda läroböckerna 50
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Mest frekventa ord Mästerkatten Antal

Lätt 54

Med 39

På 25

Rätt 23

Räkna 21

Använd 20

Måla 20

Överslag 19

En 18

Skriv 18

Till 13

För 11

Räknar 11

Kronor 10

Totalt 302

Mest frekventa ord Prima Matematik Antal

Skriv 54

Räkna 46

På 28

För 19

Uppgiften 16

En 14

Med 12

Till 12

Totalt 201

innebär att varje instruktion i Mästerkatten i snitt innehåller 5 mångtydiga ord jämfört med 3 ord 

i instruktionerna i Prima Matematik.  

 

 

Tabell 7: 

 
 

 

 

Prima Matematik innehåller alltså ett mindre antal mångtydiga ord vilka också förekommer färre 

antal gånger i instruktionerna än i Mästerkatten. Dock har granskningen visat att en större andel 

av instruktionerna i Prima Matematik innehåller mångtydiga ord vilket leder till slutsatsen att 

Mästerkatten måste ha fler instruktioner där mångtydiga ord förekommer i en större utsträckning.  

 

 

7.2.2  Högfrekventa mångtydiga ord 

 

Vissa ord förekommer vidare mer frekvent än andra i läroböckernas instruktioner och en del av 

dessa ord är gemensamma för båda läroböckerna medan andra skiljer sig åt. Med högfrekventa 

ord menas här ord som förekommer mer än tio gånger i en lärobok och i tabell 8 och tabell 9 ses 

en sammanställning av de högfrekventa mångtydiga orden i de olika läroböckerna.  

 

Tabell 8:      Tabell 9: 

  

 

 

 

 

 

Totalt antal gånger mångtydiga ord påträffats 990

Antal gånger mångtydiga ord påträffats i Mästerkatten 573

Antal gånger mångtydiga ord påträffats i Prima Matematik 417
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I tabell 8 och tabell 9 har de ord som är högfrekventa i både Mästerkatten och Prima Matematik 

markerats med grönt medan de som endast är högfrekventa i Mästerkatten markerats med gult 

respektive blått för de som endast förekommer högfrekvent i Prima Matematik. De ord som 

förekommer frekvent i båda läroböckerna är alltså orden med, på, till, räkna, för och skriv. Orden 

på, till, för, med och en har även gemensamt att de i en av sina betydelser fyller många 

funktioner i meningsbyggnader då de kan förekomma antingen som preposition eller artikel. 

Orden till, för och en har redogjorts för i exempel 6 och exempel 10 till sin mångtydighet. Ordet 

med har förutom en funktion som preposition och adverb även betydelsen ”glidskena” (kälkens 

med) och ordet på används både som preposition samt i betydelsen ”påslagen” (radion är på). 

Vidare har de andra två gemensamma orden, räkna och skriv, en tydlig koppling till 

matematikämnet där räkning och redovisning av det räknande genom skrift kan antas vara 

centrala delar i läroböckerna. Mångtydigheten hos ordet räkna och ordet skriv påvisas i exempel 

7 och exempel 8.  

 

De högfrekventa ord som skiljer sig åt mellan läroböckerna är orden uppgiften, lätt, rätt, använd, 

måla, överslag, kronor och räknar. Lätt är ett mångtydigt ord då det kan ha de särskilda 

betydelserna ”okomplicerat” (uppgiften är lätt), ”inte tung” (fjädern är lätt) och ”lindrig” (det var 

en lätt stukning). Ordet använd kan både ha betydelserna ”bruka” (använd pennan) och 

”begagnad” (tröjan är använd) medan ordet rätt har innebörderna ”rättighet” (det är min rätt att 

få leva), ”maträtt” (lax är dagens rätt), ”korrekt” (svaret är rätt) och ”ganska” (det är rätt bra). 

Ordet måla kan vidare betyda ”färglägga” (måla huset) och ”avbilda” (måla ett porträtt) medan 

ordet kronor kan användas som myntenhet samt i betydelserna ”utsmyckad huvudbonad” 

(kungakrononorna), ”djurhorn” (hjortarnas kronor), ”trädkronor” (trädens kronor) och ”del av 

blomma” (blommornas kronor). Slutligen kan ordet överslag ha innebörderna ”grov uträkning” 

(gör ett överslag så vet vi ungefär vad det kostar), ”volt” (gymnasten gjorde ett överslag) samt 

”ström som slår över till annan ledning” och ordet räknar ”summerar” (jag räknar ihop hur 

många vi är), ”värderar” (jag räknar dig som en vän) samt ”uppgår till” (armén räknar till 100 

soldater). Av dessa mångtydiga ord påträffas orden uppgiften, rätt, använd och räknar i både 

Mästerkatten och Prima Matematik fast de är endast högfrekventa i en av läroböckerna. Orden 

måla, överslag, kronor och lätt förekommer dock endast i Mästerkatten medan ordet uppgiften är 

det enda av orden som endast förekommer i Prima Matematik. Ordet uppgiften har redogjorts för 

i sin mångtydighet i exempel 14. 

 

Även om de högfrekventa orden är relativt få, 14 stycken i Mästerkatten respektive 8 stycken i 

Prima Matematik, så utgör de ett stort antal av de gånger mångtydiga ord påträffas. I tabell 10 

kan det ses att de 14 högfrekventa orden i Mästerkatten påträffas 302 gånger i läroboken vilken 

är över hälften av det totala antalet gånger mångtydiga ord påträffas där (se tabell 10). 14 ord av 

123 utgör alltså mer än hälften av antalet gånger mångtydiga ord påträffas i instruktionerna 

medan de övriga 109 orden fördelas över de andra, knappt hälften av träffarna. Denna fördelning 

ser liknande ut i Prima Matematik där 8 av 81 ord står för 201 av de påträffade mångtydiga orden 

i instruktionerna. Det är lite mindre än hälften av de gånger mångtydiga ord förekommer i 

läroboken (se tabell 10). De övriga 73 orden är alltså fördelade över strax över hälften av 

gångerna mångtydiga ord påträffas. Utifrån detta kan slutsatsen dras att ett fåtal ord motsvarar 
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större delen av de mångtydiga orden i läroböckernas instruktioner medan de flesta andra 

registrerade orden endast påträffas ett fåtal gånger vardera.  

 

 

Tabell 10:  

 

 
 

 

När de högfrekventa orden granskas närmare utifrån vilken typ av ordklass de tillhör så ser 

fördelningen ut som följer i tabell 11.  

 

 

 

Tabell 11:  

 
 

 

I tabell 11 synliggörs att adverb, verb och substantiv utgör den största delen av de högfrekventa 

orden, även om prepositioner dock också utgör en stor andel strax följt av adjektiv. Det kan 

tilläggas att ord som har betydelser vilka hör till flera olika ordklasser har registrerats i alla 

dessa. Ordet en har exempelvis räknats till ordklasserna artikel, adverb, substantiv, pronomen, 

och räkneord på grund av att dess olika betydelser, vilka redogjorts för i exempel 6, hör hemma i 

dessa.  

 

Högfrekventa ord Lågfrekventa ord Sammanlagt

Antal ord i Mästerkatten 14 109 123

Antal ord i Prima Matematik 8 73 81

Totalt antal påträffade gånger 503 487 990

Antal gånger Mästerkatten 302 271 573

Antal gånger Prima Matematik 201 216 417

Procentuell fördelning totalt 51% 49% 100%

Procentuell fördelning Mästerkatten 53% 47% 100%

Procentuell fördelning Prima Matematik 48% 52% 100%

Ordklasser Andel

Substantiv 25%

Adverb 21%

Verb 18%

Prepositioner 14%

Adjektiv 11%

Konjunktioner 4%

Pronomen 4%

Räkneord 4%

Interjektioner 0%
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Utöver detta framkommer det vid jämförelse av tabell 4 med tabell 8 och tabell 9 att flera av de 

ord som visat sig ha flera skilda betydelser inom samma lärobok även tillhör de högfrekventa 

orden. Dessa ord är en, med, till, för och använd vilka alla har gemensamt att deras olika 

betydelser placeras i olika ordklasser. De ordklasser vilka ordet en tillhör redogörs för ovan. 

Ordet med kan räknas till ordklasserna adverb och preposition men även till substantiv i sin 

betydelse ”glidskena” vilken förklarats i samband med tabell 8 och tabell 9. Orden till och för 

kan båda klassas som prepositioner och adverb men ordet för kan även höra till ordklasserna 

konjunktioner och substantiv enligt de betydelser som redogjorts för i exempel 6. Vidare kan 

ordet använd anses vara både ett substantiv och ett verb. Betydelserna av ordet använd har 

förklaras i exempel 6, samt i samband med tabell 8 och tabell 9.  

 

 

7.2.3 Lågfrekventa mångtydiga ord 

 

Eftersom så få ord i läroböckerna är högfrekventa innebär det att den största delen av de 

mångtydiga orden är lågfrekventa. I Mästerkatten är det 50 ord som endast påträffas en enda 

gång i läroboken medan det i Prima Matematik är 27 ord som är så pass lågfrekventa. De flesta 

av orden som endast förekommer en gång i Mästerkatten är ord som enbart förekommer just i 

den läroboken och samma sak gäller för Prima Matematik. Andelen lågfrekventa ord som 

förekommer i båda läroböckerna är dock är något större i Prima Matematik. Allt detta kan ses i 

bilaga 2 och 3.  

 

Några exempel på lågfrekventa ord från Mästerkatten är soppa, ringar och låter. Ordet soppa 

används i betydelsen ”flytande maträtt” (vi ska äta soppa) men kan även betyda ”oreda” (det här 

problemet är en riktig soppa) och ”bensin” (vi måste fylla på soppa i bilen) medan ordet ringar 

används i betydelsen ”smycken” (dyra ringar i guld) men kan även betyda ”rundlar” (ställ er i 

fyra ringar). Ordet låter har betydelsen ”tillåter” i läroboken men kan även betyda ”hörs” (värst 

vad du låter högt) och ”avsöndrar” (han låter sitt blod). I Prima Matematik är två exempel på 

lågfrekventa ord grisar och kanalen där ordet grisar används i betydelsen ”knorrdjuret” men 

även kan betyda ”smutsar” (du grisar ner bordet med mat) och ordet kanalen används som 

”vattenvägen” (båten åker i kanalen) men kan också betyda ”ledningen” (en kanal för röken) 

samt ”teletekniska överföringsvägen” (kan du byta kanal på tv:n?).  

 

När de lågfrekventa orden vidare granskas utifrån spridning av ordklasser visar det sig här att 

verb och substantiv utgör de två största ordklasserna. Precis som vid registreringen av de 

högfrekventa orden har de mångtydiga orden registreras i alla de ordklasser där deras olika 

betydelser passar in. Nedan kan fördelningen av de lågfrekventa orden mellan ordklasserna ses. 
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Tabell 12: 

 

 
 

 

I tabell 12 synliggörs det att substantiv och verb, precis som bland de högfrekventa orden, är två 

av de mest representerade ordklasserna. Här är dock adverb och prepositioner långt ifrån lika 

vanliga som de är bland de högfrekventa orden och istället utgörs den tredje största ordklassen av 

adjektiv. 

 

 

7.3 Sammanfattning 

 

För att kort sammanfatta resultaten som presenterats i analysen kan det sägas att mångtydiga ord 

förekommer i en väldigt stor utsträckning i de båda läroböckerna på en mängd olika sätt och i 

olika sammanhang. De mångtydiga orden påträffas både i återkommande meningsbyggnader, i 

flerordsenheter, i textrika instruktioner, och i textfattiga instruktioner. De är relativt jämt 

fördelade över läroböckerna även om vissa instruktioner visat sig ha en större koncentration av 

mångtydiga ord än andra. Vissa instruktioner är till och med helt utan mångtydiga ord trots att de 

är textrika. Gällande återkommande meningsbyggnader visade sig Prima Matematik innehålla 

nästan dubbelt så många sådana meningsbyggnader jämfört med Mästerkatten.  

 

Vidare används majoriteten av de mångtydiga orden i en konsekvent betydelseaspekt genom 

läroböckerna även om vissa undantag finns där ett och samma ord används i flera betydelser i 

samma lärobok. Få ord med en tydlig skillnad i skolspråklig och vardaglig betydelse påträffades 

men tre tydliga exempel kunde dock presenteras gällande orden tal, talen och talet.  

 

Den största delen av orden förekommer endast en eller ett par gånger i läroböckerna men ett fåtal 

ord är högfrekventa och motsvarar upp emot hälften av de gånger mångtydiga ord påträffas i 

läroböckerna. En viss skillnad kan ses här mellan de båda läroböckerna där Mästerkatten 

innehåller både fler högfrekventa och fler lågfrekventa ord än Prima Matematik. Vidare 

förekommer även ett större antal mångtydiga ord i Mästerkatten vilka påträffas fler gånger i 

läroboken jämfört med de mångtydiga orden i Prima Matematik vilka är färre till antalet och 

Ordklasser Andel

Substantiv 37%

Verb 33%

Adjektiv 21%

Pronomen 3%

Prepositioner 2%

Räkneord 2%

Konjunktioner 1%

Adverb 1%

Interjektioner 0%
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påträffas färre antal gånger. Dock förekommer mångtydiga ord i en större del av de analyserade 

instruktionerna i Prima Matematik jämfört med Mästerkatten.  

 

En stor andel av alla registrerade mångtydiga ord är gemensamma för Mästerkatten och Prima 

Matematik. Dock finns över hälften av de mångtydiga orden i Mästerkatten endast i denna 

lärobok medan mindre än hälften av de mångtydiga orden i Prima Matematik endast förekommer 

i denna. När det gäller fördelning av ord över olika ordklasser visade det sig att substantiv och 

verb är bland de mest representerade ordklasserna både bland högfrekventa och lågfrekventa ord. 

Bland de högfrekventa orden är dock adverb vanligare än verb och även prepositioner utgör en 

stor andel. Bland de lågfrekventa orden visade sig dessa ordklasser vara klart 

underrepresenterade och istället är adjektiv den tredje största ordklassen.  

 

Utöver detta är flera av de mångtydiga orden med olika betydelser i en och samma lärobok även 

högfrekventa ord. Dessa har också gemensamt att deras betydelser kan placeras i flera olika 

ordklasser.  

 

 

 

8. Diskussion 

 
Här följer en avslutande diskussion där analysens resultat diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning. Även den valda metodens validitet och reliabilitet redogörs för, samt förslag på vidare 

forskning.  

 

 

8.1 Diskussion av resultat 

 

Syftet med denna studie var att kartlägga mångtydiga ord i de utvalda läroböckerna för att på så 

sätt kunna synliggöra de svårigheter dessa potentiellt skulle kunna medföra för flerspråkiga 

elever. Dessa svårigheter skulle vidare synliggöras genom att resultaten av kartläggningen skulle 

analyseras utifrån de mångtydiga ordens användning och frekvens. Även skillnader och likheter 

mellan de olika böckerna avsågs granskas för att påvisa mönster i förekomsten och frekvensen av 

de mångtydiga orden.   

I resultaten visade sig de mångtydiga orden förekomma i läroböckerna i en mycket stor 

utsträckning och det fanns ytterst få instruktioner vilka inte innehöll mångtydiga ord. Enligt 

Linberg (2007, s.37-38) tar det mycket längre tid för flerspråkiga elever att utöka sitt kvalitativa 

ordförråd, alltså tillägna sig flera betydelseaspekter av varje ord, jämfört med elever med 

svenska som modersmål. Detta innebär att en utbredd användning av många mångtydiga ord i 

läroböcker, vilkas använda betydelser ännu inte behärskas av en flerspråkig elev, kan innebära 

problem i förståelsen av texten. Detta på grund av att minst 95 % av den lästa textens ord bör 

vara kända för att en god förståelse ska kunna uppnås (Lindberg, 2006, s.91). Med tanke på i hur 
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stor utsträckning mångtydiga ord alltså förekommer i de analyserade läroböckerna skulle detta 

potentiellt kunna utgöra ett hinder i förståelsen av uppgifternas instruktioner för flerspråkiga 

elever. Eftersom varje flerspråkig elevs ordförråd inte ser exakt likadant ut är det inte möjligt att 

på förhand förutsäga vilka av de mångtydiga ordens betydelser som är kända eller inte av dessa. 

Därför är det svårt att avgöra huruvida de mångtydiga ord som påträffats i läroböckerna 

verkligen kommer att utgöra ett problem i förståelsen av instruktionerna eller inte.  

Vidare har det visats av bland andra Järborg (2007) och Linberg (2006 & 2007) att vissa typer av 

mångtydiga ord potentiellt utgör större problem för läsförståelsen än andra. I både Mästerkatten 

och Prima Matematik påträffades ett fåtal vardagspråkliga ord i skolspråklig betydelse vilka 

enligt Lindberg (2007, s.17) kan ge stora svårigheter i förståelsen. Att antalet sådana ord är så 

pass litet, endast 3 stycken, bör alltså ses som ett positivt resultat för de flerspråkiga eleverna. 

Järborg (2007, s.72-76) menar vidare, vilkets nämnts tidigare, att bland annat mångtydiga 

substantiv, verb och ord med en stor skillnad i betydelse kan utgöra särskilt stora 

tolkningssvårigheter för flerspråkiga elever. I studien visade det sig att substantiv och verb stod 

för två av de mest representerade ordklasserna både bland högfrekventa och lågfrekventa 

mångtydiga ord. Detta tyder på att verb och substantiv verkar utgöra en mycket stor del av de 

mångtydiga orden i läroböckerna, särskilt med tanke på att de högfrekventa orden stod för 

omkring hälften av alla gånger mångtydiga ord påträffades i läroböckerna. Denna stora 

utbredning av dessa ordklasser bär alltså ses som en potentiell risk för att flerspråkiga elevers 

förståelse av instruktionerna hämmas. 

Sett till användningen av de mångtydiga orden så fanns de med i alla delar av de båda 

läroböckerna och användes i alla typer av instruktioner. De påträffades i allt ifrån återkommande 

meningsbyggnader och flerordsenheter till textfattiga och textrika instruktioner. I vissa 

instruktionen var dock koncentrationen av mångtydiga ord större än i andra och en hög 

koncentration av mångtydiga ord skulle kunna tänkas innebära större tolkningssvårigheter för 

flerspråkiga elever. När andelen kända ord i en text utgör mindre 95 % blir det svårare, särskilt 

för flerspråkiga elever, att utifrån kontexten gissa sig till okända ords innebörd (Lindberg, 2007, 

s.91). På grund av detta kan de instruktioner där mångtydiga ord utgör majoriteten av texten 

antas innebära en stor risk för en otillräcklig läsförståelse då det är mycket troligt att en 

flerspråkig elev inte behärskar ett flertal av de betydelseaspekter som används. Detta särskilt med 

tanke på den kvalitativa skillnad i ordförråd mellan flerspråkiga elever och elever med svenska 

som modersmål vilken nämnts ovan. I läroböckerna förekom dock även ett fåtal instruktioner, av 

vilka ett par till och med var textrika, där inga mångtydiga ord användes.  

Utöver detta framkom det även i studiens resultat att de flesta av de mångtydiga orden användes 

konsekvent i samma betydelse genom hela läroböckerna. Ett exempel på detta som fanns i 

studien är ordet uppgiften. Endast ca 10 % av de mångtydiga orden i studien förekom i olika 

betydelser inom en och samma lärobok och några av dessa var orden var och får. Om de 

betydelseaspekter som används i läroböckerna är kända av eleverna kan det alltså antas att 

ordens mångtydighet inte kommer att orsaka några större problem i förståelsen av dessa. Å andra 

sidan skulle mångtydigheten, utifall att de använda betydelseaspekterna är okända för eleverna, 

istället kunna orsaka stora tolkningssvårigheter. Om de mångtydiga orden utgör ett problem i 
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läsförståelsen eller inte kan alltså antas bero på huruvida de betydelser vilka används i 

läroböckerna behärskas eller inte av eleverna.  

När de två läroböckerna sedan jämförts har det visat sig i studien att de både har många likheter 

och skillnader i användningen och förekomsten av mångtydiga ord. I båda läroböckerna 

förekom, vilket nämnts tidigare, mångtydiga ord i en mycket stor uträckning i alla läroböckernas 

delar samt i alla typer av uppgifter. En skillnad kunde dock se i antalet olika mångtydiga ord som 

förekom samt antalet gånger dessa påträffades. I Mästerkatten påträffandes ett större antal olika 

mångtydiga ord vilka även förekom fler antal gånger i läroboken jämfört med Prima Matematik. 

I Prima Matematik förekom dock mångtydiga ord i ett större antal instruktioner vilket leder till 

slutsatsen att instruktionerna i Mästerkatten måste innehålla fler instruktioner med en högre 

koncentration av mångtydiga ord. Med detta sagt skulle alltså Mästerkattens instruktioner kunna 

antas utgöra en större risk för en hämmad förståelse av texten för flerspråkiga elever då den 

innehåller ett större antal mångtydiga ord vilka förekommer fler gånger i en högre koncentration. 

Dock bör det inte förbigås att läroboken även innehåller fler instruktioner vilka är helt fria från 

mångtydiga ord. Med tanke på hur liten antal del av orden i en text som får vara okända för en 

god förståelse, vilket beskrivits ovan, bör dock den höga koncentrationen av mångtydiga ord i 

Mästerkatten kunna ses som ett potentiellt större problem för förståelsen hos flerspråkiga elever 

än den stora utbredningen av dem i Prima Matematik.  

I och med den stora skillnad i kvantitativt och kvalitativt ordförråd som finns mellan flerspråkiga 

elever och elever med svenska som modersmål (Lindberg, 2007, s.37-38) så kan den stora 

användningen av mångtydiga ord i läroböckerna eventuellt utgöra ett hinder i förståelsen för de 

flerspråkiga eleverna. Enström (2004, s.171) menar vidare, vilket nämnts tidigare, att det 

ordförråd eleverna besitter är en faktor som har en oerhört stor påverkan på hur väl de lyckas i 

skolan, och kanske beror detta på det språk som används i våra läroböcker och prov. Är 

språkbruket i dessa verkligen optimalt för att stödja så många elever som möjligt till att kunna nå 

framgång i skolan, oavsett språklig bakgrund? Vilka kunskaper är det vi vill att eleverna tränar 

när de arbetar med läroböcker i matematik? Språkbruk, matematikkunskaper eller kanske både 

och? Lindberg (2007, s.25) menar att det är viktigt att inte undvika svåra och abstrakta ord 

genom att ersätta dem med enklare, redan kända ord, utan istället aktivt arbeta för att utvidga 

elevernas ordförråd. Med detta synsätt kan en lärobok med exempelvis ett stort antal mångtydiga 

ord, likt de som analyserats i studien, ses som en möjlighet att aktivt arbeta med att utvidga 

elevernas ordförråd både kvalitativt och kvantitativt istället för att ses som ett hinder. Det är dock 

viktigt att en lärare som arbetar med dessa läroböcker i sin klass är medveten om de potentiella 

svårigheter som finns för flerspråkiga elever i och med det stora antalet mångtydiga ord för att 

kunna vända detta fenomen till en fördel i undervisningen. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Både studiens syfte och frågeställningar har kunnat besvaras väl genom de resultat som 

framkommit i analysen. Innehållsanalysen, vilken användes som metod i studien, fungerade 

effektivt för att synliggöra de fenomen som avsågs granskas, alltså de mångtydiga ordens 
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förekomst och användning i läroböckerna. En innehållsanalys är enligt Bergström och Boreus 

(2005, s. 44-45) väl lämpad när syftet med analysen är just att finna övergripande mönster i ett 

större material gällande ett särskilt fenomen. Eftersom detta är precis det som studien avsett att 

uppnå, genom kartläggningen av mångtydiga ord, anses valet av metod ha passat studiens 

utformning på ett utmärkt sätt. Genom att en avgränsad definition av mångtydiga ord, 

tillsammans med stöd av websidan med synonymer och definitioner av ord, har använts som 

analysinstrument så har mätningen av förekomsten av de mångtydiga orden varit mycket precis. 

Analysinstrumentet har effektivt säkerställt att endast de ord vilka är relevanta för studien har 

registrerats.  

Eftersom det med validitet menas att studien mäter det som är relevant på ett sätt vilket hjälper 

till att svara på det syfte och de frågeställningar som formulerats (Gunnarsson, 2002) anses 

denna studies validitet alltså vara hög. Endast de mångtydiga orden har mätts genom 

användningen av analysinstrumentet och med hjälp av innehållsanalysen har både studiens syfte 

och frågeställningar kunnat besvaras. En hög validitet kräver dock att även studiens reliabilitet är 

hög (Gunnarsson, 2002) och hur detta uppnåtts i studien redogörs för nedan. 

Med en hög reliabilitet menas att studiens resultat framtagits på ett tillförlitligt sätt (Gunnarsson, 

2002). Eftersom studien genomfördes av enbart en person har analysinstrumentet används 

konsekvent genom hela analysen och alla ord som granskats har bedömts utifrån denna på 

samma sätt. Materialet har även granskats två gånger för att säkerställa att ingen skillnad i 

tolkningen av analysinstrumentets definition gjorts. På detta sätt anses studiens reliabilitet även 

den vara hög. Vid en utvidgning av studien där flera personer använder analysinstrumentet skulle 

det dock vara fördelaktigt att förtydliga definitionen ytterligare för att undvika att den tolkas 

olika. Detta skulle kunna genomföras genom att en ordlista med de mångtydiga ord som ska 

registreras sammanställs på förhand. För denna studie som endast genomförts av en person bör 

dock framtagningen av resultaten anses ha en hög reliabilitet. 

För att vid en fortsättning av studien kunna granska ett större material på ett mer effektivt sätt 

skulle det kunna vara fördelaktigt att ta hjälp av datorer för mätningen av förekomsten av 

mångtydiga ord. Det skulle göra mätningen mindre tidskrävande samt bidra till att fler personer 

skulle kunna genomföra granskningen utan att analysinstrumentet används på olika sätt. Dock är 

det en styrka vid manuell granskning att ha möjligheten att se varje mångtydigt ord i dess 

sammanhang för att på så sätt få en större förståelse för hur de används i läroböckerna.  

Ytterligare en aspekt som kan vara värd att se över vid en utvidgning av studien är hur 

mångtydiga ord med olika betydelse i vardagsspråk och skolspråk synliggörs. Den definition 

som användes av skolspråk i denna i studie synliggjorde dessa ord väldigt effektivt. Dock var 

den något begränsad vilket medförde att ord vilka säkerligen skulle kunna anses vara 

skolspråkliga inte kunde motiveras tillräckligt i sin skolspråklighet. För att bättre synliggöra ord 

med skild betydelse i vardagsspråk och skolspråk skulle därför ett ytterligare förtydligande av 

definitionen kunna ge ett större djup i utforskandet av denna aspekt på mångtydighet. Detta var 

dock inte huvudfokus i denna studie utan endast en intressant aspekt av de mångtydiga orden 

vilken utforskades.  
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8.3 Förslag på vidare forskning 

Under kartläggningen av de mångtydiga orden i de två läroböckerna upptäcktes ett stort antal 

flerordsenheter där ord användes i en betydelse vilken det inte kunnat tillskrivas på egen hand. 

Detta är en väldigt intressant aspekt av mångtydighet att utforska vidare då ordens förändrade 

betydelse i flerordsenheterna, vilken ofta inte kan härledas till dess ursprungliga innebörder, 

skulle kunna tänkas vara vilseledande för flerspråkiga elever. Aspekten tas även upp av Järborg 

(2007, s.77) som en viktig fördjupning vilken bör efterfölja granskningen av enskilda, 

mångtydiga ord i läromedel då flerordsenheterna också menas bereda potentiella 

tolkningssvårigheter för flerspråkiga elever.  

En annan intressant riktning vore att utöka kartläggningen av mångtydiga ord i läroböcker till att 

omfatta fler läroböcker för lågstadiet, och kanske så småningom även mellanstadiet, för att se 

utifall att de mönster som upptäckts i denna studie är återkommande. Vidare skulle en 

fördjupning av mångtydiga ord med skild betydelse i skolspråk och vardagsspråk vara intressant 

med tanke på hur detta skrivs fram som en särskilt stor svårighet för flerspråkiga elever av bland 

annat Lindberg (2006, s.17 & s.25).  

Det viktigaste anser jag dock vara att forskning kring flerspråkiga elevers förutsättningar, 

möjligheter och hinder i den svenska skolan fortsätter att utvecklas så att den svenska skolan till 

slut kan lyckas möta dessa elevers behov lika väl som de elever som har svenska som 

modersmål. Jag anser att vi bör sträva efter inte bara efter en lärobok, utan även en skola för alla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referenslista 

 

 

Litteratur 

 

Bergström G, & Boréus K (2005) Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur. 

 

Enström, I. Ordförråd och ordinlärning - med särskilt fokus på avancerade inlärare. 

Hyltenstam, K, & Lindberg, I. (red) I. (2004). Svenska som andraspråk: I forskning, 

undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 

 

Golden, A., & Hvenekilde, A. (1983). Rapport fra prosjektet Lærebokspråk. Oslo: Sentret for 

Språkpedagogikk, Universitetet i Oslo. 

 

Gunnarsson, R. (2002). Validitet och reliabilitet. Hämtat 2015-05-26 från 

http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml Publicerat, 13. 

 

Holmegaard, M., & Johansson Kokkinakis, S. (2006). Måste man vara strömförande för att vara 

en bra ledare? Är mångtydiga ord svåra för de elever som är flerspråkiga? Rapport nr: 

Humanistdag-boken 19. Göteborg: Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet. 

 

Järborg, J. Om ord och ordkunskap. (red) I. Lindberg, I., Johansson Kokkinakis, S., Järborg, J., 

& Holmegaard, M. (2007). OrdiL–en korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för 

grundskolans senare år. Göteborg: Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20503/1/gupea_2077_20503_1.pdf 

 

Lindberg, I. Bedömning av skolrelaterat ordförråd. Olofsson, M, (red) I. Högskolan för 

lärarutbildning i Stockholm, Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk. (2006) 

Symposium 2006: bedömning, flerspråkighet och lärande. Stockholm: HLS förlag 

 

Lindberg, I., Johansson Kokkinakis, S., Järborg, J., & Holmegaard, M. (2007). OrdiL–en 

korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år. Göteborg: 

Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20503/1/gupea_2077_20503_1.pdf 

 

Löwing, M (2008). Språk, kultur och matematikundervisning. Lund: Studentlitteratur 

 

Rönnberg, I., & Rönnberg, L. (2001). Minoritetselever och matematikutbildning - En litteratur 

översikt. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2003a). Lusten att lära – med fokus på matematik. Stockholm: Skolverket. 

 

http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20503/1/gupea_2077_20503_1.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20503/1/gupea_2077_20503_1.pdf


 

Skolverket (2006) Läromedlens roll i undervisningen – Grundskollärares val, användning och 

bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Rapport nr 284 

 

Sterner, G, Lundberg, I, & Nationellt centrum för matematikutbildning. (2002). Läs- och 

skrivsvårigheter och lärande i matematik. Göteborg: Nationellt centrum för 

matematikutbildning, Göteborgs universitet. 

Svensson, G. Språk och Matematik. Delsing, L. O., Josefsson, G., Sigurðsson, H. A., & Falk, C. 

(red) I. (2003). Grammatik i fokus: festskrift till Christer Platzack den 18 november 2003= 

Grammar in focus: festschrift for Christer Platzack 18 November 2003. Vol. 1. Lund: 

Institutionen för nordiska språk, Univ.  

Vygotskij, L. S, & Kozulin, A. (1986). Thought and language. Cambridge, Mass: MIT Press. 

 

Läroböcker 

 

Brorsson, Å & Kristiansson, J (2011). Prima matematik: 3A. Malmö: Gleerups. 

 

Brorsson, Å & Kristiansson, J (2011). Prima matematik: 3B. Malmö: Gleerups. 

 

Öreberg, C., 1930. (2014). Mästerkatten: 3 A. Malmö: Gleerups Utbildning. 

 

Öreberg, C., 1930. (2014). Mästerkatten: 3 B. Malmö: Gleerups Utbildning. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilagor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1 

 

 

Ord Potentiella betydelser Mästerkatten M Antal Prima Matematik PM Antal Totalt Antal

155 0 0 990

Andra  annan, ordningstal ordningstal 2 ordningstal 1 3

Använd bruka, begagnad begagnad, bruka 20 bruka 5 25

Av som preposition, avbruten, avstängd som preposition 8 som preposition 3 11

Avrunda

göra rundare, jämna ut (t.ex. summa), 

avsluta jämna ut 8 - - 8

Bara nakna, endast endast 2 endast 2 4

Bilda skapa, utbilda skapa 1 - - 1

Borgen fästning, garanti fästning 2 - - 2

Borta inte här, medvetslös, virrig inte här 1 - - 1

Dela ha i delar, ha tillsammans, avdela - - avdela 4 4

Delar bitar, har i delar, har tillsammans, avdelar - - bitar, uppdelar 5 5

Dra

föra med kraft/handen, rita, förbruka, 

blåsa föra med kraft, rita 3 rita 3 6

Drar

för med kraft/handen, ritar, förbrukar, 

blåser släpar 6 - - 6

Efter enligt, längs med, vid en senare tidpunkt vid en senare tidpunkt 2

vid en senare tidpunkt, i 

flerordskombination 2 4

Egen som man själv rår om, orginell som man själv rår om 2 - - 2

Egna som man själv rår om, orginella som man själv rår om 3 - - 3

En

barrbuske, räkneord, omkring, obestämd 

artikel räkneord, obestämd artikel 18 obestämd artikel 14 32

Enklare lättare, mer anspråkslös lättare 2 lättare 1 3

Era de som tillhör er, tidsepok de som tillhör er 1 - - 1

Faten

tallrikarna, tunnorna, måttenheterna för 

olja tallrikarna 1 - - 1

Fattas saknas, förstås saknas 1 - - 1

Fina eleganta, tunna eleganta 1 - - 1

Frågan begäran att få veta något,  ärendet - - begäran att få veta något 2 2

Full som inte rymmer mer, berusad som inte rymmer mer 1 - - 1

Få erhålla, tillåta sig, förmå, ett litet antal - - erhålla 1 1

Får erhåller, tillåter sig, förmår, ulliga djur erhåller, i flerordsenheter 5 erhåller, ulliga djuren 3 8

Fått erhållit, tillåtit sig, förmått erhållit 1 - - 1

För

främre delen av fartyg, som preposition, 

alltför som preposition 11 som preposition, alltför 19 30

Förslagen erbjudanden, listig erbjudanden 1 - - 1

Glas oorganiskt material, dryckeskärl - - dryckeskärl 2 2

Grillar

steker utan fett, utsätter för pressande 

förhör steker utan fett 1 - - 1

Grisar djur med knorr, smutsar - - djur med knorr 1 1

Gå promenera, avgå, vara möjligt,  fungera promenera 1 - - 1

Gång sätt att gå, smal väg, tillfälle tillfälle 1 - - 1

Går

promenerar, avgår, spelas, är möjligt,  

fungerar - - är möjligt 4 4

Handlar köper, gör något köper 1 - - 1

Handlat köpt, gjort något köpt 4 köpt 1 5

Hela

bota, så mycket som, odelade, inte 

skadade odelade 5 odelade 1 6

Hjälp

undsättning, medhjälpare, medel som 

ryttare påverkar häst med undsätt 2 - - 2

Här på denna plats, armé på denna plats 8 på denna plats, så här 6 14

Högst

mest högljudd, mest högrest, mest 

iflytelserik, störst, synnerligen störst 1 - - 1

Högt högljutt, högrest, inflytelserikt, stort - - högrest 1 1

Kan

har lärt sig, får, har möjlighet att, är 

möjligt, har möjlighet att 8 har möjlighet att, har lärt sig 7 15

Kanalen

vattenvägen, ledningen, teletekniska 

överföringsvägen - - vattenvägen 1 1



 

 

Klassen Avdelningen, rangen, samhällsgruppen avdelningen (skolklassen) 1 avdelningen (skolklassen) 2 3

Kon geometrisk kropp, nötkreaturet nörkreaturet 1 - - 1

Kontrollera granska, behärska granska 3 granska 3 6

Kronor

myntenheter, utsmyckade huvudbonader,  

vissa djurhorn, trädkronor, delar av 

blomma myntenheter 10 myntenheter 1 11

Kunna

ha lärt sig, få, ha möjlighet att, vara 

möjligt, ha möjlighet att 2 2

Köper förvärva, godta förvärva 3 förvärva 5 8

Kör

framför fordon, åker, bearbetar i maskin, 

driver, sånggrupp åker 2 - - 2

Köra

framföra fordon, åka, bearbeta i maskin, 

driva åka 3 - - 3

Lagar

tillagar, reparerar, ordnar, rättsregler, 

vetenskapliga formler tillagar 1 - - 1

Lagen

rättsregel, vetenskaplig formel, 

samarbetande grupper, vetenskaplig formel 3 - - 3

Lasta placera last på, klandra placera last på 1 - - 1

Lastat placerat last på, klandrat placerat last på 1 - - 1

Låt sång, tillåt tillåt 1 tillåt 2 3

Låta höras, tillåta, avsöndra tillåta 1 - - 1

Låter hörs, tillåter, avsöndrar tillåter 1 - - 1

Lägre

svagare, kortare, mörkare, ynkligare, 

nedrigare, mer underordnad - - kortare 1 1

Längd

utsträckning, varaktighet, avlångt stycke, 

förteckning utsträckning 1 - - 1

Längre mer utsträckt, varaktigare mer utsträckt 2 mer utsträckt 2 4

Lätt okomplicerat, inte tungt, lindrigt okomplicerat 54 - - 54

Lättast mest okomplicerad, minst tung, lindrigast - - mest okomplicerad 1 1

Lös

upplös, lösgör, finn lösningen, lyste, mjuk, 

inte fast, vag - - finn lösningen 6 6

Lösa

upplösa, betala, lösgöra, finna lösningen, 

mjuka, inte fasta, vaga finna lösningen 1 - - 1

Löser upplöser, betalar, lösgör - - finner lösningen 2 2

Lösning blandning, svar - - svar 5 5

Löst

upplöst, betalt, lösgjort, funnit lösningen, 

mjukt, inte fast, vagt - - inte fast 1 1

Löste

upplöste, betalade, lösgjorde, fann 

lösningen fann lösningen 1 fann lösningen 2 3

Man

nackhår på djur, karl, arbetare, make, 

någon/några eller alla människor någon/några människor 4 - - 4

Med som preposition och adverb, glidskena som perposition och adverb 39 som preposition och adverb 12 51

Men däremot, skada - - däremot 1 1

Mina språngladdning, som tillhör mig som tillhör mig 5 - - 5

Minskat gjort mindre, blivit mindre blivit mindre 1 - - 1

Minsta åtminstone, som är mest liten som är mest liten 1 - - 1

Mål

slutpunkt, ändamål, måltid, målbur, boll 

som spelas i mål, rättegångssak - - boll som spelas i mål 5 5

Måla färglägg, avbilda färglägg 20 - - 20

Nummer tal, ordningsnummer, programpunkt ordningsnummer 2 - - 2

Nästa nästkommande, medmänniska, tråckla - - nästkommande 1 1

Passar

är lämplig, ser efter, spelar boll till 

lagkamrat, avstår från bud är lämplig 6 är lämplig 1 7

Plats ställe, utrymme, anställning - - utrymme 1 1

Platser ställen, utrymmen, anställningar - - utrymmen 1 1

Plockar samlar, rycker loss samlar 2 - - 2

Plockat samlat, ryckt loss samlat 2 - - 2

Problemet bekymmret, uppgiften - - uppgiften 1 1

På som preposition, påslagen som preposition 25 som preposition 28 53

Pärlor

pärlemorkulor, något värdefullt, 

vätskedroppar pärlemorkulor 2 - - 2

Rep lina, linor, repetition, repetitioner lina, linor 4 - - 4

Repen repetitionerna linorna 1 - - 1

Ringa obetydlig, telefonera, klämta, inringa i flerordskombination 3 i flerordsenhet 12 15

Ringar rundlar, smycken smycken 1 - - 1

Rita skissa, konstruera skissa 2 skissa 7 9

Rymmer fly, har plats för har plats för 2 - - 2



 

 

 

 

 

Räkna summera, uppgå till, värdera summera, använd matematik 21 i flerordsenhet 46 67

Räknade summerade, uppgick till, värderade - - i flerordsenhet 2 2

Räknar summerar, uppgår till, värderar summerar 11 summerar 3 14

Rätt rättighet, maträtt, korrekt, ganska korrekt, korrekta svar 23 korrekt 3 26

Rätta korrigera, anpassa, korrekta korrekta 2 - - 2

Saknas längtas efter, fattas fattas 3 fattas 2 5

Salta göra något salt, vara saltade - - vara saltade 1 1

Se uppfatta med synen, ha en åsikt uppfatta med synen 1 - - 1

Sedan

efter, vanlig personbil med två eller fyra 

dörrar efter 9 efter 2 11

Sen efter, försenad - - efter 6 6

Ser uppfattar med synen, har en åsikt observerar 1 observerar 5 6

Sex räkneord, samlag räkneord 1 räkneorde 3 4

Sina som tillhör honom/henne, upphöra som tillhör honom/henne 2 som tillhör honom/henne 2 4

Skatt rikedom, belopp som betalas till stat rikedom 1 - - 1

Skriv anteckna, författa, avlägga, registrera, anteckna 18 anteckna 54 72

Slår utdelar slag, klämtar - - i flerordsenhet 1 1

Soppa flytande maträtt, oreda, bensin flytande maträtt 1 - - 1

Stannade upphörde att röra sig, blev kvar, hejdade blev kvar 1 - - 1

Stryk

släta till, uteslut, dra ett streck, dra fram, 

aga - - dra ett streck 1 1

Stämmer

ger rätt tonhöjd, är korrekt, kallar inför 

domstol,  vinklar ut en skida, mejslar ut 

med stämjärn är korrekt 1 - - 1

Svåra komplicerade, allvarliga komplicerade 1 - - 1

Så balja, sätta frön, därför, på det sättet, därför 6 på det sättet 6 12

Säger uttrycker i ord, tycker, påstår, låter - - uttrycker i ord 1 1

Sätt

vis, beteende, uppsättning, placera 

sittande, satsa, plantera, sammanställa 

trycktyper vis 3 vis 4 7

Tal

siffertal, räkneuppgift, räkneuppgifter, 

föredrag, flöde av språkljud räkneuppgifter, siffertal 4 siffertal 1 5

Talen siffertalen, räkneuppgifterna, föredragen siffertalen 2 siffertalen 6 8

Talet

siffertalet, räkneuppgiften, föredraget, 

flödet av språkljud siffertalet 2 siffertalet 2 4

Termerna heta källor, fackterm, matematisk storhet matematiska storheter 2 metamatiska storheterna 2 4

Till som preposition, ytterligare som preposition 13 som preposition, ytterligare 12 25

Torskarna fiskarna, kunderna hos de prostituerade fiskarna 1 - - 1

Tror antar, håller en lära för sann antar 1 - - 1

Träna öva, utbilda öva 1 öva 2 3

Tunga

smakorgan, flik, fiskfamilj, som väger 

mycket, betungande som väger mycket 1 - - 1

Två räkneord, tvätta räkneord 2 räkneord 5 7

Tyngsta som väger mest, mest betungande som väger mest 2 - - 2

Under

underverk, nedanför, inunder, medan 

något varar, om omstäntidgheter kring 

något - - nedanför 1 1

Uppgift upplysning, uppdrag, problem att lösa - - problem att lösa 1 1

Uppgiften

upplysningen, uppdraget, problemet att 

lösa problemet att lösa 4 problemet att lösa 16 20

Uppgiftens upplysningens, uppdragets, problemets problemets 1 problemets 1 2

Uppgifter upplysningar, uppdrag, problem att lösa problem att lösa 1 problem att lösa 1 2

Uppgifterna

upplysningarna, uppdragen, problemen 

att lösa problemen att lösa 5 problemen att lösa 4 9

Utan i avsaknad av, uttryck för motsats i avsaknad av 3 - - 3

Uttryck benämning, yttring - - benämning 2 2

Var

överdrag, fiskfamilj, sårvätska, vardera, 

som frågande pronomen, befann sig,  som 

hjälpverb befann sig, vardera 2 hjälpverb, befann sig, vardera 4 6

Verkar arbetar, förefaller, inverkar förefaller 3 - - 3



 

 

Vi som pronomen, fornnordisk offerplats som pronomen 1 - - 1

Vid intill, på, omkring, rymlig omkring 1 - - 1

Visa

visum, sång,  åskådliggöra, så småningom 

framstå som, peka ut, bevisa åskådliggöra 5 åskådliggöra 9 14

Vågen

vägningsinstrumentet, regelbunden 

svägning av något (t.ex. vatten, hår, ljud) vägningsinstrument 1 - - 1

Väga

bestämma vikten av, ha en viss vikt, ha 

betydelse, balansera, överväga ha en viss vikt 1 - - 1

Vägen sträckan, medlet sträckan 1 - - 1

Väger

bestämmer vikten av, har en viss vikt, har 

betydelse, balanserar, överväger har en viss vikt 7 - - 7

Vägt

bestämt vikten av, haft en viss vikt, haft 

betydelse, balanserat, övervägt bestämt vikten av 1 - - 1

Värd

hyresvärd, arrangör, gästgivare, 

värdorganism, har visst värde, förtjänt - - har visst värde 2 2

Växla

byta pengar, föra in på annat spår, lägga in 

annan växel, avlösa varandra, skifta byta pengar/position 8 byta pengar/position 4 12

Växlar

byter pengar, för in på annat spår, lägger 

in annan växel, avlöser varandra, skiftar byter pengar 1 - - 1

Växling

byte av pengar, införande på annat spår, 

inläggning av annan växel, avlösning, 

skiftning byte av pengar/position 4 - - 4

Åt

mot, angivelse av mottagare för handling, 

förtärde förtärde 2 förtärde 2 4

Än Fortfarande, i jämförelse i jämförelse 9 i jämförelse 6 15

Över

mer än, kvar, förbi, ovanför, på, via, 

angående, med anledning av kvar, förbi 6 - - 6

Överslag

grov beräkning, volt, ström som slår över 

till annan ledning grov beräkning 19 - - 19
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