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The overall aim of this thesis is to deepen the understanding of mathematical subject language
regarding three semiotic resources, written language, images and mathematical symbols. The
theses also investigates high- and low-performingstudents encounter with mathematical subject
language.

Based on previous research on language and from a theoretical foundation based on systemic
functional linguistics (SFL) and social semiotics, four meaning dimensions – packing, precision,
personification and presentation – were identified as central in academic language in general
and in mathematical subject language. A didactically based reception theoretical perspective has
been used for an analysis of high and low achieving students' encounter with the mathematical
subject language.

The thesis comprises three studies each examining the mathematical subject language in
TIMSS 2011 from various angles. The analyzes were conducted on four content areas algebra,
statistics, geometry and arithmetic in the Swedish version of the international study Trends in
International Mathematics and Science Study 2011 (TIMSS).

In a summary, the results showed that the mathematical subject language was used in
different ways in the four content areas in TIMSS where colloquial and subject-specific forms
of languages had different roles and were expressed in varying degrees by the written language,
images and mathematical symbols. Thus each content area was expressed by its own register
which means that is not sufficient to talk about mathematical subject language as one single
language.

The result shows that two forms of language, subject specific and everyday language were
used parallel in the TIMSS material. The subject specific forms were most salient in algebra
and geometry and the more everyday forms of language were more common in statistics and
arithmetic.

The results from the correlation analyses indicated that fewer students managed the encounter
with tasks in algebra and geometry when they were expressed by subject specific language.
In contrast, the results indicated that students were able handle the encounter with the more
colloquial expressions of the content areas statistics and arithmetic. 
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Förord 

Så kommer en flerårig period som svängt mellan glädje och frustration mot 
sitt slut. En del av mitt liv, när jag efter 12 år som lärare i grundskolan vände 
åter till universitetet, kan nu prickas av.  

Det är många som funnits nära mig de senaste åren som hjälpt, stöttat och 
inspirerat mig och som jag vill rikta ett stort tack till. Först av allt, min hu-
vudhandledare Caroline Liberg för att jag fick möjligheten att delta i forskar-
skolan Ämnesspråk i matematiska och naturvetenskapliga praktiker. Tiden i 
forskarskolan har varit enormt lärorik och helt nya världar har öppnats för 
mig. Caroline, ditt stöd och engagemang, dina konstruktiva förslag och din 
analytiska blick har varit ovärderlig. Jag vill också rikta ett stort tack till 
mina båda biträdande handledare Jenny Wiksten Folkeryd och Johan Prytz. 
Jenny, för sin säkra granskning och outtröttliga uppmuntran. Johan, för lö-
pande respons och perspektiv, särskilt i arbetets slutfas. Utan er tre hade 
denna avhandling inte varit möjlig att genomföra. Den kanske hade påbör-
jats, men definitivt inte avslutats utan er. 

Åsa af Geijerstam har ända sedan starten funnits med vid sidan om. Du 
har bidragit med din kunskap inte minst när det gäller de språkliga analyser-
na. Jonas Almqvist har också funnits med i forskargruppen under hela pro-
cessen och bidragit med diskussion kring det didaktiska bidraget i min av-
handling.  

Jag vill också tacka Lovisa Sumpter, Candia Morgan, Magnus Österholm 
och Lisa Björklund Boistrup för att ni bidragit till avhandlingsarbetet genom 
att läsa och granska mitt manus i olika skeden. Era perspektiv och syn-
punkter har varit till stor hjälp för att föra arbetet framåt.  

Fyra doktorandkollegor inom forskarskolan har varit mina följeslagare 
under dessa år och vi har utvecklat en varm vänskap som har varit ovärder-
lig. Anneli Dyrvold, Judy Ribeck, Marie Ståhl och Tomas Persson – ni har 
alla givit mig fantastiskt roliga stunder, omtänksamhet och synpunkter på 
arbetet. Tomas, vi har följts åt i våra forskningsprojekt, som rumskamrater, 
diskussionspartner och vänner.  

I detta sammanhang vill jag även nämna mina kollegor vi institutionen. 
Pia Eriksson, Lolita Ericsson, Maria Hedefalk, Michael Håkansson, Nils 
Kirsten, Kristina Andersson, Elin Westlund och alla ni andra som har bidra-
git till en stimulerande miljö och många intressanta diskussioner. Särskilt vill 
jag nämna Kristina Palm Kaplan och Yvonne Liljekvist för korrekturläsning 
i arbetets slutfas. Ni har alla bidragit till en fin gemenskap med trevliga sam-
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tal i korridorer och fikarum. Slutligen vill jag bland kollegorna lyfta fram 
Lars Madej och Martin Karlberg som hjälpt mig att navigera i den kvantita-
tiva världen. 

Sist men inte minst vill jag tacka Daniel, Vittus och Emil för att ni upp-
rätthållit någon form av normalitet i vardagslivet. Jag ser fram emot en lång 
sommar tillsammans med er! 
 

Ida Bergvall 

Bromma, april 2016 
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1. Introduktion 

I mitt tidigare arbete som matematiklärare i grundskolan märkte jag ofta att 
språkliga aspekter påverkade elevernas arbete i matematikämnet. Att mer 
precist förstå vilka utmaningar och svårigheter som språket innebar var dock 
inte lika enkelt. Att vissa ord och matematiska begrepp kunde vara oklara för 
eleverna var tydligt. I undervisningen arbetade vi ofta med matematiska 
begrepp. Eleverna fick tillverka ordlistor med egna eller mer formella defi-
nitioner av begrepp och vi använde bilder och konkret material för att illu-
strera begreppens innebörd. Så småningom insåg jag att undervisning om 
begrepp och begreppsdefinitioner inte var tillräckligt. Det fanns andra, för 
mig oklara, språkliga utmaningar som hade betydelse för elevernas möjlig-
heter att klara ämnet.  

I arbetet med avhandlingen har jag nu fått möjlighet att ge ett bidrag till 
kunskapen om ämnesspråk i matematik, inte bara skrivet språk utan även 
bilder, grafer och matematiska symboler, och hur ämnesspråk har betydelse 
för elever.  

Denna avhandling är en studie i didaktik med inriktning mot ämnesspråk i 
matematik. I avhandlingen sätts språket i matematikuppgifter i det internat-
ionella provet Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMSS) 2011 och relationen mellan språk och elevers möjligheter att lyckas 
i ämnet, i fokus. Språket i provets olika innehållsområden algebra, geometri, 
statistik och aritmetik studeras för att ytterligare förtydliga bilden av ämnes-
språkets karaktär. I forskning om språk i matematik finns det en brist på 
studier som bygger på empiriska undersökningar av hur språket i matematik 
verkligen ser ut (Österholm & Bergqvist, 2013). I den forskning som finns 
uttrycks inte explicit vilket språk som avses, om det exempelvis handlar om 
skrivet eller muntligt språk, bilder eller matematiska symboler. Även Mor-
gan, Craig, Schuette och Wagner (2014) lyfter fram att det saknas samstäm-
mighet kring vad som är ämnesspråk i matematik och att det dessutom finns 
ett behov av forskning som undersöker vilka språkliga kompetenser som 
elever behöver för att delta i matematiska praktiker. Denna avhandling bidrar 
till att fylla detta behov. 

En viktig bakgrundsfaktor till avhandlingen är att Sveriges matematikre-
sultat försämras i de båda internationella undersökningarna PISA (Pro-
gramme for International Student Assessment) och TIMSS. Enligt en rapport 
från Skolverket (2012) visar TIMSS-undersökningen från 2011 en nedgång i 
matematikresultaten för elever i år åtta jämfört med tidigare år. Rapporten 
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visar också att lågpresterande elever försämrar sina resultat betydligt mer än 
högpresterande. Att stödja alla elevers utveckling, oavsett förutsättningar, är 
en viktig uppgift för skolan. Detta innebär även att stödja deras ämnesspråk-
liga utveckling, hävdar många. Genom att studera vad som mäts i olika in-
nehållsområden i proven, utifrån ett ämnesspråkligt perspektiv, och mer i 
detalj hur relationen mellan olika gruppers resultat på proven och ämnes-
språket i de olika innehållsområdena, ges förbättrade möjligheter att genom-
föra en undervisning som stödjer alla elevers utveckling i ämnet.  

Genom att studera ett internationellt test som TIMSS kan min avhandling 
öka kunskapen om ämnesspråk i matematik, inte bara i ett svenskt samman-
hang utan i ett vidare ett internationellt perspektiv. Att matematikundervis-
ning kan ha olika fokus och se olika ut i olika länder har visats av bland 
andra Hemmi och Ryve (2015) och Andrews och Sayers (2011). Det har 
också visat sig att de internationella testen har stor genomslagskraft för 
undervisningsreformer i de deltagande länderna (se t.ex. Nyström, 2004; 
Jakobsson, 2013). Genom att studera provens innehåll är det möjligt att nå 
en fördjupad kunskap om vilka ämnesspråkliga krav som ställs på elever i ett 
internationellt perspektiv. På så vis skapas förutsättningar att forma en 
undervisning som ger elever goda möjligheter att möta de förväntningar som 
ställs på medborgare i ett globalt samhälle. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om ämnesspråk i matema-
tik och om hur hög- respektive lågpresterande elevers möte med ämnesspråk 
ser ut. Ytterligare ett syfte är att utveckla och pröva en modell för att kvanti-
tativt kunna beskriva och analysera ämnesspråk i matematik på grundskole-
nivå. Med utgångspunkt i dessa två syften och i matematikuppgifterna i 
TIMSS 2011 söks svar på nedanstående frågeställningar: 

Frågeställningar:  
 Hur används de semiotiska resurserna skrivet språk, bilder och ma-

tematiska symboler i olika matematiska innehållsområden?  
 Vilka relationer finns mellan användningen av dessa semiotiska re-

surser i olika innehållsområden i matematik och hög- respektive låg-
presterande elevers uppgiftslösande?  

Svaren på de två ovanstående frågeställningarna ligger vidare till grund för 
en diskussion utifrån ett didaktiskt perspektiv om hur användningen av olika 
semiotiska resurser uttrycker olika meningserbjudanden inom olika matema-
tiska innehållsområden och vilken betydelse detta har för olika elevgrupper. 
Begreppet meningserbjudande används här i enlighet med Englund (1997) 
och förstås som att olika aspekter som inkluderas i ett undervisningsinnehåll 
ger olika erbjudande för eleverna att skapa mening. Meningserbjudande dis-
kuteras vidare i avsnitt 5.1.  

Förståelsen av vad en semiotisk resurs är baseras på O'Hallorans (2005) 
definition av där varje semiotisk resurs som talat och skrivet språk, gester, 
bilder och matematiska symboler, betraktas som ett eget teckensystem med 
egen logik. Begreppet resurser används för att betona att de språkliga ut-
trycken är en resurs med en viss betydelsepotential som anpassas efter ett 
aktuellt kommunikativt syfte, snarare än att de språkliga uttrycken har en 
statisk betydelse. Olika resurser används på olika sätt i olika situationer men 
det sker inte godtyckligt. Vilka resurser som används och hur de används har 
betydelse för kommunikationen i den aktuella situationen. Semiotiska resur-
ser som vanligen används i matematiskt ämnesspråk och som studeras i 
denna avhandling är skrivet språk, bilder och matematiska symboler. 

De olika innehållsområdena i matematikämnet som studeras och jämförs 
är algebra, geometri, statistik och aritmetik. Indelningen av uppgifter i de 
olika innehållsområdena följer den kategorisering av uppgifter som är gjord i 



 14 

TIMSS, men denna uppdelning återfinns även i den svenska kursplanen från 
2011. Det innehållsområde som här benämns aritmetik (number i TIMSS) 
omfattar taluppfattning, olika sätt att representera tal, relationer mellan tal 
och talsystem (Mullis, Martin, Ruddock, O'Sullivan & Preuschoff, 2009). 
Innehållsområdet algebra innefattar att förstå och beskriva mönster, använda 
algebraiska symboler för att representera matematiska situationer, samt för-
måga att uttrycka likheter och att lösa linjära ekvationer. I geometriområdet 
ligger fokus vid geometriska egenskaper och deras relationer. Bland annat 
testas elevernas förmåga att analysera två och tre-dimensionella geometriska 
figurers egenskaper, inklusive sidors längder och storleken på vinklar. Dess-
utom testas elevernas förmåga att ge förklaringar baserade på geometriska 
förhållanden. De bör exempelvis kunna tillämpa Pythagoras sats för att lösa 
problem. I innehållsområdet statistik (data and chance i TIMSS) testas kun-
skaper om hur data kan organiseras och visas i grafer och diagram. Inne-
hållsområdet innefattar även frågor som rör feltolkning av data (a.a.). 

I avhandlingen studeras vidare hög- och lågpresterande elevers resultat på 
gruppnivå. Eleverna har kategoriserats som hög- respektive lågpresterande 
baserat på deras resultat på TIMSS-provet. De 25 procent av eleverna som 
har högst resultat utgör gruppen med högpresterande elever och de 25 pro-
cent av eleverna som har lägst resultat utgör den lågpresterande gruppen. Att 
studera dessa båda elevgruppers möte med matematikämnet och dess språk 
är av intresse för att belysa på vilka sätt de båda grupperna kan kräva olika 
uppmärksamhet i undervisningssammanhang. På så vis kan bilden av under-
visningens förutsättningar nyanseras. För att söka svar till den andra forsk-
ningsfrågan studeras relationen mellan språkliga drag och elevers uppgift-
slösande genom en korrelationsanalys. Utifrån resultaten av korrelationsana-
lysen och tidigare forskning om skolspråk i kombination med den teoretiska 
ramen som studien vilar på, diskuteras hur olika former av ämnesspråkliga 
uttryck kan ha betydelse för undervisning. 
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3 Bakgrund  

Centralt för denna avhandling är ämnesspråk i matematik avseende skrivet 
språk, bilder och symboler. Begreppet ämnesspråk kan också förstås i en 
snävare bemärkelse där endast någon av dessa semiotiska resurser fokuseras. 
I det här kapitlet ges en bakgrundsbeskrivning till olika sätt att se på det 
språk som används i skolan, skolspråk, i relation till vardagsspråk. Syftet är 
att ge en mer allmän bakgrund till det forskningsområde som behandlas i 
avhandlingen. I detta kapitel avses med skolspråk skrivet språk, eftersom 
större delen av forskningen framför allt har fokuserat detta.  

I avsnitt 3.1 beskrivs distinktionen mellan vardagligt språk och skrivet 
skolspråk generellt, vilket sedan sätts i relation till beskrivningen av skillna-
der mellan muntligt och skriftligt språk i avsnitt 3.2. I avsnitt 3.3 följer där-
efter en genomgång av hur förhållandet mellan skolspråk och vardagsspråk 
har beskrivits när det gäller ämnesspråk i matematik. I det sista avsnittet 
förhåller jag mig till forskning som har legat till grund för de analyser som 
görs i avhandlingens delstudier. I övrigt ska det som tas upp i detta bak-
grundsavsnitt ses som en grund för den mer översiktliga slutdiskussionen.  

3.1 Skolspråk och vardagsspråk 
I skolan sker undervisning och lärande till stor del genom talat och skrivet 
språk. Skillnaden mellan det språk som elever möter och använder i varda-
gen och det formella språk som eleverna möter i skolan har uppmärksam-
mats på olika sätt i forskning om språk och lärande.  

Ett sätt att beskriva det språk som används i skolsammanhang och belysa 
skillnaden mellan skolspråk och vardagsspråk är att tala om primärdiskurser 
och sekundärdiskurser (Gee, 2008). Primärdiskursen är det språk och där-
med den sociala identitet, som eleverna bygger upp i sin hemmiljö. Elever 
har olika vanor och erfarenheter av språk och läsning och olika primärdis-
kurser när de kommer till skolan. Det är utifrån sin primärdiskurs som elever 
möter skolan och skolämnena. I skolan får eleverna möta en ny diskurs, en 
sekundärdiskurs med andra typer av texter och språk. Utmärkande för en 
sekundärdiskurs är att den involverar kommunikation med personer som inte 
är närstående. För vissa elever blir detta möte mellan primär- och sekundär-
diskurs en naturlig utveckling av primärdiskursen. De kanske redan har fått 
bekanta sig med sekundärdiskurser genom att möta olika typer av språkan-
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vändning genom till exempel läsning. För andra elever kan mötet bli en 
krock om skillnaden mellan hemmets primärdiskurs och skolans sekundär-
diskurs är för stor.  

Beskrivningen av primär- och sekundärdiskurser kan jämföras med 
Macken-Horaricks (1996) beskrivning av hur lärande sker inom tre olika 
språkliga och kulturella domäner; vardags-, specialiserad- och reflexiv do-
män. Inom vardagsdomänen sker lärande i vardagssituationer där språket är 
tydligt kopplat till en konkret verklighet. Kunskap överförs från person till 
person och från generation till generation genom att individen deltar i ge-
mensamt arbete, observerar och prövar. I den specialiserade domänen sker 
lärande i en systematiskt organiserad form, och berör ett kunskapsstoff skilt 
från den konkreta vardagen. Skolans undervisning är ett exempel på lärande 
inom den specialiserade domänen där elever möter kunskap genom speciali-
serade, oftast skrivna, texter. Inom den reflexiva domänen ska den lärande 
kunna väga olika perspektiv mot varandra och navigera mellan kontroversi-
ella och motsägelsefulla perspektiv på kunskap. Öppenhet, diskussion och 
variation i undervisningen är viktigt för att utveckla kunskap inom den re-
flektiva domänen. Lärande inom den reflexiva domänen sker främst på uni-
versitetsnivå. 

Övergången från ett vardagsspråk till ett specialiserat språk med särskilt 
fokus på abstraktion har studerats av Edling (2006). Denna övergång besk-
rivs som central i skola och utbildning. I övergången från vardagsspråk till 
ett specialiserat språk sker också en förändring av kunskap. Från att betrakta 
världen ur ett konkret, specifikt och vardagsnära perspektiv möjliggör språk-
skiftet en utveckling av kunskap till att omfatta strukturer, generaliseringar 
och sammanhang. Edling ger ett exempel från skolämnet historia som efter 
språkskiftet inte längre handlar om specifika kungar och drottningar, utan 
om politiska förändringar. Edling visar också att det sker en progression i 
språket mellan olika årskurser på så vis att läromedel för högre årskurser 
innehåller en högre andel abstrakta ord. Edling beskriver vidare att litterära 
texter som används inom svenskämnet innehåller en större andel referenser 
till specifika föremål, personer och platser jämfört med texter i naturveten-
skap, som istället innehåller högre andel generella och abstrakta referenter. 
Texter som används inom samhällsorienterande ämnen befinner sig mitt 
emellan texter i svenskämnet och texter i naturvetenskap.  

Texter från matematikämnet ingår inte i Edlings studie men en koppling 
kan göras till Ribecks (2015) analys av ämnesspråk i samhällsvetenskap, 
naturvetenskap och matematik. Ribeck konstaterar att ämnesspråket i mate-
matik är förhållandevis enkelt i en jämförelse med ämnesspråk i naturveten-
skap och samhällsvetenskap.  
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3.2 Muntligt kontra skriftligt språk 
Skillnader mellan skolspråk och vardagsspråk har beskrivits utifrån att skol-
språk huvudsakligen bygger på skriftspråk medan vardagsspråk oftare är 
muntligt (Fang, 2006; Schleppegrell, 2001). Skriftspråk skiljer sig från tal-
språk genom att det är utlyft ur den omgivande kontexten. I skriftligt språk 
måste informationen därför presenteras och struktureras på ett effektivt och 
hierarkiskt sätt för att bli tydlig för en läsare som inte är direkt närvarande 
och inte heller delaktig i textskapandet (Fang, 2006; Magnusson, 2008). 
Texten måste kunna tolkas och förstås utan stöd av en omgivande kontext 
eller interaktion mellan textproducent och läsare. I muntlig kommunikation 
kan den gemensamma kontexten, kroppsspråk och prosodiska resurser an-
vändas som en viktig resurs för kommunikationen (Magnusson, 2008). 

Både muntligt och skriftligt språk är komplext, men komplexiteten ser 
olika ut (Halliday & Matthiessen, 2004). Skriftligt språk har komplexa inre 
satsstrukturer medan muntligt språk är komplext genom det sätt som satser 
länkas samman. Båda dessa typer av komplexitet är funktionella i sina re-
spektive sammanhang.  

För att tydliggöra hur skillnaden mellan muntligt vardagsspråk och skrift-
ligt skolspråk kan förstås, ges i Tabell 1 en översikt några typiska språkliga 
drag som särskiljer dessa två typer av språk. Tabellen är hämtad från en ge-
nomgång av tidigare forskning gjord av Schleppegrell (2001).  
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Tabell 1. Karakteristiska drag för talad interaktion och skoltexter (Schleppegrell, 
2001, s. 438). 

 Talad interaktion Skrivet skolspråk
Språkliga drag 
Lexikala val 
 
Lexikal densitet 
 
 
 
Subjekt 

 
allmän 
 
låg 
 
 
 
pronomen, närvarande 
eller kända deltagare

 
specifik, teknisk 
 
tät, nominalfraser med be-
stämningar, relativ satser, 
och prepositionsfraser  
 
lexikala, nominaliseringar 
och utvidgade nominalfraser  

Grammatiska strategier 
Segmentering 
 
 
 
Ton 
 
 
Satskopplingar och samman-
bindningsstrategier 
 
 
 
 
 
Organisationsstrategier 

 
prosodisk segmentering: 
strukturer indikeras proso-
diskt 
 
varierad, attityd visas 
prosodiskt 
 
satsbindning med hjälp av 
konjunktioner, information 
adderas i ändliga segment, 
frekvent användning av 
konjunktioner med genera-
liserad mening, 
 
framväxande strukturer, 
satsteman inkluderar 
konjunktiv och diskurs-
markeringar som segmen-
terar och länkar samman 
delar av texten 

 
meningsstruktur: strukturer 
indikeras syntaktiskt 
 
 
huvudsakligen deklarativ, 
attityd visas lexikalt 
 
satsbindningsstrategier för 
inbäddning, användningen 
av verb, prepositioner och 
substantiv för att skapa 
logiska länkar, konjunktion-
er med strikt betydelse 
 
hierarkisk struktur, med 
nominaliseringar, logisk 
länkning som indikeras 
genom nominala, verbala, 
och adverbiala uttryck, och 
tematiska element som 
strukturerar information 

Skolspråk bygger till stor del på skriftspråkets normer och därför handlar en 
beskrivning av skolspråk huvudsakligen om vad som är karaktäristiskt för 
skriftspråk (Schleppegrell, 2001). De språkliga drag som beskrivs som ty-
piska för skrivet skolspråk är mest vanliga i avancerade former av akade-
miskt språk som inom vetenskapliga texter. Det finns dock spår av dess drag 
redan i undervisningen i de tidigaste skolåren (a.a.). De flesta elever kan 
antas ha en god orientering om de språkliga former som karaktäriserar talat 
vardagligt språk, eftersom detta är språkliga former som alla möter i varda-
gen. Skriftspråksbaserat skolspråk är däremot ofta mycket mer främmande 
för många elever. Genom en större medvetenhet om de språkliga krav som 
ställs på eleverna i skolan kan undervisningen utvecklas för elever som sak-
nar kunskap om, och erfarenhet av, språk som används i en skolkontext. 
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3.3 Vardagligt och ämnesspecifikt i matematiskt 
ämnesspråk 
Av särskilt intresse för denna studie är hur distinktionen mellan vardags-
språk och skolspråk, som beskrivits i avsnittet om skolspråk ovan, återfinns 
och beskrivs inom forskning om ämnesspråk i matematik (se t.ex. Gutiérrez, 
Sengupta-Irving & Dieckmann, 2010). De resonemang som beskrivs i detta 
avsnitt har också betydelse för de analyser som görs i denna avhandling och 
fungerar också som en viktig bakgrund till den diskussion om ämnesspråk 
som förs i det avslutande diskussionskapitlet.  

I matematiskt språk har hela fyra olika typer av språk identifierats: var-
dagligt, yrkesmässigt, akademiskt och skolspråk (Moschkovich, 2007)1. I 
skolspråk inkluderas lärarens och elevens praktik, akademiskt språk är det 
som undervisningen strävar mot. Vardagsspråk är det språk som barn och 
vuxna använder, men som inte är ett skol- eller akademiskt språk. De olika 
språken är enligt Moschkovich inte strikt åtskilda från varandra. Exempelvis 
är både akademiskt språk och skolspråk vardagliga språk för matematikern 
respektive för läraren och eleven på så vis att de rör vardagliga aktiviteter för 
dessa grupper. I en skolpraktik använder elever sina erfarenheter från olika 
situationer, både skolsituationer och vardagssituationer i arbetet med mate-
matikämnet. Vardagserfarenheter är ofta resurser i den matematiska kom-
munikationen och vardagsspråk ska inte ses som ett hinder för eleven 
(Moschkovich, 2010). 

Barwell (2013) framhåller att skolmatematiken använder vardagsspråk 
och ämnesspecifikt skolspråk parallellt och lyfter särskilt fram att undervis-
ningen inte handlar om att utveckla språket från ett vardagsspråk till ett skol-
språk och då överge vardagsspråket. Att utveckla ett skolspråk innebär sna-
rare att bygga ut språket så att det omfattar både vardags- och skolspråk. 
Matematiken ska kunna uttryckas i olika sammanhang och kommuniceras 
till olika målgrupper. Att använda vardagsspråk i matematiken tyder inte 
nödvändigtvis på en lägre nivå av matematisk kunskap. Att kunna använda 
olika sätt för att beskriva en matematisk situation kan tyda på en väl utveck-
lad matematisk förmåga, enligt Barwell.  

Att vardagligt och ämnesspecifikt språk används parallellt inom matema-
tikämnet bekräftas även av Ribeck (2015). Ribeck gör en beskrivning och 
jämförelse av ämnesspråk i samhällsvetenskap, naturvetenskap och matema-
tik och konstaterar att ämnesrelaterade ord som area, avrunda eller ekvation 
är vanligt förekommande i matematiktexter, men att även mer vardagligt 
språk kopplat till beskrivningar av vardagssituationer förekommer. Ribeck 
drar slutsatsen att språk i matematisk till stor del innehåller två olika domä-
ner; den ämnesspråkligt matematiska och den vardagliga domänen.  

                               
1 Moschkovich använder begreppet diskurser. Detta begrepp har tolkats som ett uttryck med 
samma innebörd som begreppet språk som används i denna avhandling. 
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Vad som är skillnaden mellan skolspråk, ämnesspecifikt språk och aka-
demiskt språk är många gånger otydligt och begreppen används på olika vis 
av olika forskare. Detta bekräftas av Gutiérrez m.fl. (2010) som framhåller 
att det finns en tendens till att använda benämningarna på olika typer av 
språk som förekommer i skolmatematiken på ett oreflekterat sätt och att en 
sammanblandning eller likställning mellan skolspråk och akademiskt språk 
är vanlig. I denna avhandling används begreppet matematiskt ämnesspråk 
för att benämna det multisemiotiska språk som realiserar de fyra innehålls-
områdena i TIMSS-testet. Jag studerar hur ämnesspråket spänner från var-
dagligt till ämnesspecifikt inom fyra meningsdimensioner som ligger till 
grund för studien och som beskrivs i avsnitt 6.3.1 i metodkapitlet. Begreppet 
akademiskt språk används för att benämna språk som används inom veten-
skapliga discipliner. 
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4 Tidigare forskning om ämnesspråk i 
matematik 

I detta kapitel går jag närmare in på tidigare forskning som på olika sätt be-
rör aspekter av ämnesspråk i matematik som har haft betydelse för de ana-
lyser som görs i denna avhandling. Avsnitten har på olika sätt relevans för de 
tre artiklar som ingår i avhandlingen. Först presenteras här en genomgång av 
forskning som berör skrivet språk avseende vokabulär och andra språkliga 
drag som ligger till grund för analyserna i artikel I och II. Därefter följer en 
redogörelse för olika sätt att förstå matematiskt ämnesspråk som multisemio-
tiskt, vilket är fokus för artikel III. Beskrivningen av forskning som rör ele-
vers möte med ämnesspråk i matematik är relevant för artikel II och III. I 
detta avsnitt finns även en djupare beskrivning av en studie om matematiskt 
ämnesspråk som har gjorts just på den aktuella praktiken i form av matema-
tik uppgifter i TIMSS. Sist görs en sammanfattande beskrivning av denna 
avhandlings bidrag till forskningsfältet.  

I forskning som på olika sätt studerar matematiskt ämnesspråk beskriver 
flera forskare hur varje skolämne har sitt eget ämnesspråk som skiljer sig 
från ämnesspråk i andra ämnen. Att lära ett ämne innebär också att lära sig 
det ämnets specifika språk (Abel & Exley, 2008; Lemke, 1990; Schleppe-
grell, 2004; Unsworth, 1997).  

En undervisning som fokuserar ett ämnes specifika språk är inriktad mot 
att utveckla elevers disciplinary literacy (Shanahan & Shanahan, 2012). 
”Disciplinary literacy” skiljer sig från det som benämns som content area 
literacy. Skillnaden handlar främst om att utgångspunkten för ”content area 
literacy” är att olika ämnesdiscipliner bygger på samma typ av ämnesspråk. I 
arbetet med ”content area literacy” i skolan arbetar lärare inom alla ämnen 
med elevernas språk och läsning. Undervisningen inriktas mot en allmän 
lästräning och mot generella studietekniker som används inom olika ämnen 
oberoende av ämnenas specifika språk. ”Disciplinary literacy” utgår istället 
från ämnesspecifik kunskap och de unika möjligheter som språket ger för 
just det aktuella ämnet. Undervisning utifrån en inriktning mot ”disciplinary 
literacy” kommer då att handla om de specifika utmaningar och specifika 
betydelser som språket har inom de olika ämnena. 

Relationen mellan matematiskt ämnesspråk och undervisning har länge 
varit en aktuell forskningsfråga (se Morgan m.fl., 2014). När det gäller 
forskning som har ett funktionellt perspektiv på ämnesspråk i matematik har 
relationen mellan språk och matematik främst studerats från två olika in-
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gångar (Schleppegrell, 2010). För det första studeras den kommunikation 
som sker i undervisningen, mellan lärare och elev eller mellan elever för att 
förhandla fram ett innehåll. På så vis fokuseras språket som ett redskap för 
att utveckla en matematisk förståelse eller för att förstå vilka roller som för-
handlas fram av elever och lärare och vilket matematikinnehåll som skapas i 
kommunikationen (se t.ex. Herbel-Eisenmann, 2007; Morgan, 2006; 
Straehler-Pohl & Gellert, 2013). Det andra sättet att studera relationen mel-
lan språk och matematik innebär att studera språkliga drag i matematiken 
Detta kan exempelvis handla om hur begrepp uttrycks eller hur en matema-
tisk argumentation uttrycks i språket (se t.ex. Morgan, 1998; Schleppegrell, 
2007; Veel, 1999). 

Ämnesspråk i matematik studeras i denna avhandling i enlighet med den 
sistnämnda ingången med särskilt fokus på hur de semiotiska resurserna 
skrivet språk, bilder och matematiska symboler används i matematik på olika 
sätt i olika matematiska innehållsområden. Här undersöks också hur olika 
elever klarar av att hantera ett matematikinnehåll så som det uttrycks på 
olika sätt i olika semiotiska resurser. Genom att fördjupa kunskapen om äm-
nesspråk i matematik kan min forskning ge ett bidrag till att öka förutsätt-
ningarna för att bedriva en undervisning inriktad mot ”disciplinary literacy”. 
Jag studerar hur språket används, inte bara inom matematikämnet som så-
dant, utan inom de fyra innehållsområdena som ingår i TIMSS: algebra, 
statistik, geometri och aritmetik, var för sig. 

4.1 Skrivet språk i matematiskt ämnesspråk 
Nedan följer en genomgång av forskning som beskriver språkliga drag som 
är centrala för min analys av den semiotiska resursen skrivet språk i matema-
tiskt ämnesspråk. Forskningen som tas upp berör både matematiskt ämnes-
språk och skol- och akademiskt språk generellt.  

En aspekt som studerats när det gäller ämnesspråk i matematik, och som 
har beskrivits som en nyckelfaktor för kommunikationen i matematik, gäller 
ämnesspecifik vokabulär (Adams, 2003). Vokabulären ger ofta en exakt 
betydelse och är inte utbytbar mot mer vardagliga uttryck utan att någon del 
av innebörden går förlorad. Det kan röra sig om: 

 teknisk matematisk vokabulär det vill säga ord som framför allt fö-
rekommer i matematiska sammanhang exempelvis summa eller 
nämnare 

 ord som förekommer i vardagssammanhang men som har en an-
norlunda betydelse i matematik så som produkt eller rot  

 ord som betyder samma sak i matematiska sammanhang som i var-
dagliga sammanhang som liknande, i genomsnitt eller reflektion 
(se t.ex. Nyström, 2008; Shorrocks-Taylor & Hargreaves, 1999). 
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För att klara av matematikämnet krävs förmåga att urskilja och förstå dessa 
olika typer av ord. Att lära sig ord som har en unik ämnesspecifik betydelse 
är oftast lättare än att lära sig ord som kan ha en annan betydelse i andra 
sammanhang (Adams, 2003; Schleppegrell, 2007; Veel, 1999). Ett exempel 
på ett ord vars innebörd lätt kan förväxlas är ordet lösning (Shorrocks-Taylor 
& Hargreaves, 1999). Lösning kan användas i sammanhanget lösning på en 
uppgift i matematiksammanhang men har en helt annan betydelse i naturve-
tenskapligt sammanhang, blanda en lösning. Eftersom innebörden oftast är 
klar utifrån sammanhanget, förväxlas de inte med varandra.  

I ämnesspecifika ord i formellt och akademiskt språk, som matematisk 
vokabulär, tenderar den genomsnittliga ordlängden att vara högre än i var-
dagligt och talat språk. Akademiskt språk innehåller ofta långa ord som be-
står av flera morfem, det vill säga den minsta grammatiska enheten i ett 
språk (Fang, 2006). Exempel på ord som består av flera morfem är sub-
traktion, centi-meter och tri-angel. Ordlängd har också använts som en del i 
ett mått på läsbarhet i det svenska läsbarhetsindexet LIX (Läsbarhets Index) 
(Magnusson & Johansson Kokkinakis, 2009).  

Den ämnesspecifika vokabulären ställer stora krav på elevers kunskaper 
om begreppens innebörd och definition. För att elever ska lära sig denna 
vokabulär bör de få använda språket för att kommunicera i matematiska 
situationer, framhåller Moschkovich (2010). Vokabulär kan ses som en del 
av en kommunikativ kompetens och är inget som kan drillas eller pluggas in 
separat. I undervisningen av andraspråkselever, eller förstaspråkselever som 
inte är bekanta med ett formellt skolspråk, är det viktigt att inte heller fastna 
i ett vardagligt språk. Eleverna behöver istället få möjligheter att vid uppre-
pade tillfällen får möta och använda matematisk vokabulär för att kommuni-
cera och förhandla om viktiga matematiska idéer.  

Även Morgan (2006) belyser vikten av att behärska matematisk vokabu-
lär. Hon ifrågasätter dock att begreppsförståelse ibland likställs med att 
kunna ordboksdefinitionen av ordet. Förståelsen av ett matematiskt begrepp 
kan inte alltid fångas av en definition. Insikten i ett matematiskt begrepp är 
betydligt djupare än så. Utifrån resultaten av en studie av klassrumspraktiker 
framhåller Morgan, i likhet med Moschkovich (2010), att begreppsförståelse 
utvecklas genom att eleven använder begreppen i praktiska sammanhang.  

Lärare är ofta medvetna om att vokabulär som matematiska begrepp kan 
innebära svårigheter för elever (Schleppegrell, 2007). Däremot är det inte 
lika självklart att det även finns andra språkliga drag som är typiska för äm-
net och som ibland kan vara svåra eller obekanta för eleverna. Ett sådant 
språkligt drag som har beskrivits som karaktäristiskt för formellt och akade-
miskt språk är att språket har en hög informationstäthet. Informationstäthet 
uttrycks främst genom en hög andel substantiv (Halliday & Matthiessen, 
2004; Heimann Mühlenbock, 2013; Martin, 1991; Schleppegrell, 2001).  

Informationstäthet, eller packning, skiljer akademiskt språk från vardag-
ligt talat språk. De substantiv som uttrycker packning i akademiskt språk är 
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ofta ämnesspecifika ord eller begrepp som kräver kunskap av läsaren om just 
dessa ord och begrepp. Texter som innehåller en hög andel substantiv kan 
vara svåra att förstå på grund av den informationstäta strukturen (Halliday & 
Martin, 1993). Mycket information är inpackat i ett ord och behöver packas 
upp av läsaren för att bli tillgängligt (Martin, 1991). 

Genom packning blir språket ett redskap som används för att uttrycka 
komplexa begrepp och företeelser på ett hanterbart sätt. Ett exempel på detta 
är ett begrepp som parallellogram. I detta enda ord ryms en hel definition 
som den som arbetar med matematiken behöver känna till för att kunna an-
vända begreppet på rätt sätt.  

Genom att använda substantiv är det också möjligt att skapa mätbara stor-
heter av en händelse eller en kvalitet (Veel, 1999). Ett exempel är att något 
förändras som kan beskrivas med substantivet förändring. Storheten kan 
också kombineras med andra storheter i exempelvis förändringshastigheten. 
Ett annat exempel på en mätbar storhet som skapas med hjälp av substantiv 
är när en beskrivning av hur mycket någonting väger skrivs om till vikt.  

Substantiv kan även fylla en viktig funktion att uttrycka generella begrepp 
(Veel, 1999). Till exempel är det en skillnad i att förstå vad det innebär att 
multiplicera i en viss specifik situation jämfört med att förstå innebörden i 
begreppet multiplikation. Att förstå innebörden i begreppet kräver en förstå-
else för begreppet på ett generellt plan. Att förstå att en process som att mul-
tiplicera även kan ses som ett objekt i form av multiplikation har beskrivits 
som en reifikation av ett begrepp (Sfard, 1991). Dessa två sätt att förstå ett 
begrepp är komplementära till varandra, och båda behövs för utvecklingen 
av en matematisk förståelse. För att lösa komplexa problem är det ofta nöd-
vändigt att växla mellan dessa två sätt att uppfatta matematiken. Förmågan 
att förstå matematiken både som ett objekt och som en process, och att skifta 
mellan dessa är ofta ett svårt steg för eleven som innebär en ontologisk för-
ändring (Sfard, 1991). I skrivet språk uttrycks matematikens objektsida ofta 
genom substantivformer (Morgan, 1998; Veel, 1999). 

I motsats till Schleppegrells (2001) beskrivning av matematiskt ämnes-
språk som packat och substantivtätt så visar Österholm och Bergqvist (2013) 
i en jämförelse av språket i läroböcker i matematik och historia för årskurs 4, 
7 och gymnasiet, att när det gäller packning i form av nominaliseringar, är 
det ingen skillnad mellan läroböckerna i de båda ämnena för årskurs 4 och 7. 
Däremot så innehåller matematikböckerna för gymnasiet en lägre grad av 
packning jämfört med läroböcker i historieämnet. Österholm och Bergqvist 
drar slutsatsen att matematiskt ämnesspråk inte är mer informationspackat än 
språk i andra ämnen. Det är däremot möjligt att packningen kan betraktas 
som hög i en jämförelse med språk som används i andra sammanhang, till 
exempel mer vardagligt språk. Det är också möjligt att packningen ser olika 
ut i olika innehållsområden i matematikämnet.  

Långa informationstäta nominalfraser är andra språkliga utmaningar i ma-
tematik (Schleppegrell, 2007: Veel, 1999). Enligt Veel (1999) används 
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nominalfraser i matematiskt ämnesspråk för att specificera, klassificera eller 
precisera, ett matematiskt objekt. Exempelvis används klassificeringar och 
bestämningar för att specificera och begränsa betydelsen av ett matematiskt 
begrepp som fungerar som huvudord i en nominalfras. Klassificeringar kan 
uttrycka taxonomiska relationer och på så vis placeras huvudordet, det ma-
tematiska begreppet, in i en kategori. Veel ger exemplet ett rektangulärt 
prisma . Bestämningen ”rektangulärt” preciserar betydelsen av huvudordet 
och gör det möjligt att skilja prismat från andra objekt. Räkneord är vanliga 
bestämningar i matematik. Ett exempel skulle kunna vara ett rektangulärt 
prisma med sidorna tre, fyra och fem centimeter. Bestämningarna precise-
rar triangelns storlek samt skiljer den från andra trianglar.  

Ribeck (2015) visar dock att matematiskt ämnesspråk innehåller färre, 
kortare och mindre utbyggda preciseringar i form av nominalfraser jämfört 
med naturvetenskapligt ämnesspråk. Den grammatiska komplexiteten blir 
därmed lägre i matematiskt ämnesspråk vad gäller denna aspekt. När det 
gäller komplexa nominalfraser ger tidigare forskning en tvetydlig bild, där 
ämnesspråk i matematik i vissa studier (Schleppegrell, 2007: Veel, 1999) 
beskrivs som karaktäriserat av långa nominalfraser som preciserar innehållet. 
I andra studier visar resultaten att i jämförelse med ämnesspråk i andra äm-
nen så är långa nominalfraser inte ett drag som är särskilt utmärkande för 
ämnesspråket i just matematik. Precis som när det gäller packning är det 
möjligt att matematiskt ämnesspråk är preciserat i en jämförelse med mer 
vardagliga former av språk. I denna studie bidrar jag med att analysera hur 
språket packas och preciseras i de olika innehållsområdena i matematik 
såsom de uttrycks i TIMSS.  

Passivform är ett annat språkligt drag som har beskrivits som vanligt i 
akademiskt språk och skolspråk (Fang, 2006; Schleppegrell, 2010). I motsats 
till pronomen och egennamn innebär passivform en betoning av allmänna 
relationer som inte är beroende av en viss situation eller individ. Passivform 
gör texten agentfri och mer distanserad. Den bidrar till en form av kunskap 
där människor och relationer till läsaren är mindre framträdande. I allmänhet 
är personliga referenser till närvarande eller kända deltagare vanligare i 
muntlig vardagskommunikation jämfört med i skriftligt skolspråk (Schlep-
pegrell, 2001). Dessa referenser till personer uttrycks ofta med hjälp av pro-
nomen eller egennamn som hänvisar till en viss unik person, plats eller in-
stitution (Halliday & Matthiessen, 2004). Matematikämnet har dock många 
kopplingar till andra skolämnen och vardagliga situationer utanför ämnet. 
För att beskriva konkreta och vardagsnära situationer används ofta person-
liga referenser i matematikuppgifter (Palm, 2002). Dessa personliga referen-
ser fyller funktionen att göra en text mer konkret, och används för att besk-
riva och skapa verkliga situationer (a.a.). Sammantaget visar tidigare forsk-
ning att matematiskt ämnesspråk kan innehålla både passivform och person-
liga referenser. Denna studie bidrar till att nyansera bilden av hur dessa 
språkliga former används för att realisera innehåll i matematikämnet.  
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I skriftliga akademiska texter är bisatser ett vanligt redskap för att binda 
samman olika delar och skapa informationsflöde i en text (Fang, 2006; 
Schleppegrell, 2004; Veel, 1997). Det typiska för bisatser är att de är under-
ordnade en huvudsats och inte kan stå för sig själv. Vanligtvis inleds en bi-
sats med en bisatsinledare, ofta en underordnad konjunktion som att eller 
eftersom (Fang, 2006; Veel 1997). Andra exempel på bisatsinledare är ad-
verb såsom när eller ett pronomen exempelvis som (Hellspong & Ledin, 
1997). Bisatser fyller olika funktion i olika texter och komplexiteten i bisat-
ser kan variera, trots denna variation är frekvensen av bisatser en bra indika-
tor på meningskomplexitet (Heimann Mühlenbock, 2013). 

I flera av de ovan beskrivna studierna som specifikt berör matematiskt 
ämnesspråk (t.ex. Adams, 2003; Schleppegrell, 2007; Veel, 1999) är det 
dock svårt att hitta empiriska belägg för de påståenden som görs om mate-
matiskt ämnesspråk. Detta bekräftas av kartläggning över studier om ämnes-
språk i matematik som genomfördes av Österholm och Bergqvist (2013). 
Genom de analyser som görs i denna avhandling bidrar jag till tidigare 
forskning med empiriskt grundad kunskap om hur de språkliga dragen an-
vänds och hur det har betydelse för elevers möte med matematiken.  

4.2 Multisemiotiska drag i matematiskt ämnesspråk 
Matematiskt ämnesspråk har ofta beskrivits som multisemiotiskt (Lemke, 
2000; O´Halloran, 2000; Schleppegrell, 2007). Att ämnesspråket är multise-
miotiskt innebär att flera olika semiotiska resurser som skriftligt språk, ma-
tematiska symboler och bilder som tabeller och grafer, används i skolma-
tematiken. Det finns dock olika definitioner av begreppen multisemiotisk 
eller multimodal. I den här avhandlingen används O'Hallorans (2005) defi-
nition, där semiotiska resurser i skolmatematiken beskrivs som skrivet språk, 
visuella bilder och matematiska symboler. Varje semiotisk resurs är ett teck-
ensystem med en egen form av grammatik. En multisemiotisk text använder 
flera sådana semiotiska resurser.  

Kraven på multisemiotisk kompetens i skolmatematiken har ökat (Be-
zemer & Kress, 2010; Dimmel & Herbst, 2015). Olika typer av bilder före-
kommer mer frekvent i läroböcker från slutet av 1900-talet jämfört med bör-
jan av 1900-talet. Därmed är det betydelsefullt att också fördjupa kunskapen 
av hur bilder används i de olika skolämnena. Trots detta framhåller flera 
forskare att det finns en tendens i forskning om matematiskt ämnesspråk att 
enbart fokusera verbala uttryck (Gutiérrez, Sengupta-Irving & Dieckmann, 
2010; O´Halloran, 2005). 

Multisemiotik i matematikämnet har tidigare studerats och beskrivits uti-
från andra teoretiska perspektiv än det funktionella som är utgångspunkt för 
denna studie. Istället för att tala om semiotiska resurser används då begrep-



pet olika teckensystem, uttrycksformer, modaliteter eller representationsfor-
mer.  

Ett sätt att betrakta matematisk begreppsförståelse är som förmågan att 
hantera ett begrepp uttryckt på olika sätt till exempel med en graf eller med 
ett symboluttryck och att kunna översätta mellan dessa olika uttryck (se t.ex 
Lesh, Post & Behr, 1987; Persson, 2010). Genom att konstruera matematiskt 
innehåll på flera, och nya sätt, kan matematisk kunskap uttryckas och ut-
vecklas. Enligt detta sätt att se handlar matematikundervisning om att stötta 
elevers byggande av associationer och bryggor mellan olika uttrycksformer 
för att de ska nå en djupare matematisk förståelse.  

Lesh m.fl. (1987) har genom studier av provuppgifter och elevers lös-
ningar av dessa uppgifter, identifierat fem olika representationer som an-
vänds inom matematikundervisning och problemlösning. Figur 1 nedan visar 
en modell som illustrerar representationernas inbördes förhållande och hur 
översättningar ska kunna göras mellan dessa. 

 
Figur 1. Olika representationsformer (Bearbetning från Lesh m.fl., 1987, s. 34) 

De olika representationernas funktion att stödja elevernas förståelse av be-
grepp lyfts fram, men studien visar också att många elever har bristfällig 
kunskap om hur olika representationer används (Lesh m.fl., 1987).  

Hur olika tecken används för meningsskapande i inledande algebraunder-
visning har undersökts av Radford (2000). Studien visar att muntligt språk 
som användes för att uttrycka generella matematiska förhållanden fungerade 
som en förutsättning för och föregångare till de algebraiska symboluttryck-
en. Symboluttrycken betraktades som förkortat muntligt eller skriftligt språk. 
Symboluttrycken är effektiva resurser för att beskriva generalitet, enligt Rad-
ford. Andra teckensystem som geometriska figurer eller skrivet språk har en 
annan funktion. De används för att uttrycka matematisk mening som spatiala 
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relationer och estetiska värden eller peka på samband i konkreta situationer 
med numeriska värden.  

Studier som undersöker olika semiotiska resurser i ämnesspråk i matema-
tik utifrån ett funktionellt perspektiv handlar bland annat om att studera den 
potential som varje resurs har för att uttrycka meningserbjudande. Att växla 
mellan olika semiotiska resurser ses då inte bara om en ren översättning från 
ett språk till ett annat så som det till exempel beskrivs av Lesh m.fl. (1987). 
Det handlar snarare om att undersöka hur elever använder och väljer olika 
semiotiska resurser för att uttrycka matematik. Olika semiotiska resurser 
fungerar på olika sätt och har specifika möjligheter att uttrycka mening 
(Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001).  

Tidigare forskning om bilder och symboler i ämnesspråk i matematik som 
tar ett funktionellt perspektiv på ämnesspråk i matematik har bland annat 
genomförts av O´Halloran (2005) och Alshwaikh (2011) som båda har tagit 
fram ramverk för analys av multisemiotiska aspekter i matematik. De båda 
ramverken är baserade på ett funktionellt perspektiv såsom det utvecklats 
inom systemisk funktionell lingvistik. O'Hallorans ramverk är utarbetat för 
analyser av symboler och bilder i matematik, men är inte särskilt inriktat mot 
skolmatematik. Snarare rör ramverket matematik på högre nivå och inom 
den vetenskapliga disciplinen. Alshwaikhs (2011) ramverk har utvecklats för 
analyser av geometriska diagram och den potential som dessa diagram har 
för att uttrycka matematisk mening.  

Analysmodellen som har använts i denna avhandling bygger i viss mån 
vidare på Alshwaikhs och O´Hallorans ramverk, men har anpassats för att 
studera matematiskt ämnesspråk för elever i årskurs 8 och i fyra olika inne-
hållsområden, samt för att möjliggöra kvantifiering av resultaten. Analys-
modellen beskrivs närmare i metodkapitlet.  

En genomgång av forskning om bildernas roll i ämnesspråk baserad på ett 
funktionellt perspektiv på språk, indikerar att sådan forskning återfinns fram-
för allt inom naturvetenskap. Dessa studier har därför tagits i beaktande vid 
framtagandet av de språkliga drag som legat till grund för analyserna av 
språket i form av de semiotiska resurserna bilder och matematiska symboler. 

Två exempel på studier baserade på ett funktionellt perspektiv på språk 
och som berör bilder i naturvetenskapligt ämnesspråk har genomförts av 
Unsworth (1997) och Nygård Larsson (2011). Båda dessa studier visar att 
bilder används för att uttrycka innehåll på olika sätt. I vissa fall uttrycks in-
nehållet genom naturalistiska bilder som exempelvis i bilder som liknar 
tecknade serier. Denna typ av bilder sågs ha en så kallad naturalistisk kod-
ningsorientering. Kodningsorientering handlar om vilken typ av sanningsan-
språk en viss typ av bild uttrycker. Genom att använda bilder med en natu-
ralistisk kodningsorientering för att beskriva vissa delar av ett innehåll till-
skrivs just denna del av innehållet en lägre grad av vetenskaplig trovärdig-
het. Andra delar av innehållet uttrycktes istället av ämnesspecifika bilder 
som till exempel schematiska diagram som sägs uttrycka en vetenskaplig 
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kodningsorientering. Detta innebär att innehållet som uttrycks i en bild med 
vetenskaplig kodningsorientering tilldelades en högre nivå av vetenskaplig 
trovärdighet. Unsworth drar slutsatsen att genom valet av en viss typ av bild 
ges signaler till eleverna om vilken vetenskaplig tillförlitlighet som finns 
innehållet i bilden. I undervisningssammanhang är det viktigt att vara med-
veten om betydelsen av olika former av bilder. 

Även studier som undersöker matematiska symboler, ur ett funktionellt 
perspektiv på ämnesspråk, verkar endast ha gjort i begränsad omfattning. Ett 
exempel är en studie om ämnesspråk i fysik där Fredlund (2015) beskriver 
hur formler och diagram används för att uttrycka information. Med hjälp av 
formler kan mycket information packas i ett enda hanterbart uttryck. Kom-
primerade formler och diagram blir hanterbara verktyg för den som är bekant 
med denna typ av uttryck och för den som kan packa upp och tyda informat-
ionen på rätt sätt. Fredlunds studie visar således att packning även kan ut-
tryckas i matematiska symboler.  

Det finns också beskrivningar av själva det matematiska symbolspråket 
som ett språk i sig. Exempelvis har Lennerstad (2005) beskrivit att matema-
tiska symboler som siffror, procenttecken och likhetstecken kan ses som det 
matematiska språkets bokstäver, med den skillnaden att symbolerna utgör 
ideogram, det vill säga skrivtecken som står för ett ord eller ett begrepp istäl-
let för ett språkligt ljud eller stavelse. Dessa symboler kan användas på alla 
nivåer från en enkel uppställning som ”1+1=2” till avancerade forsknings-
formler (Lennerstad & Mouwitz, 2005). 

I den här avhandlingens studier görs en analys av ämnesspråk i matematik 
med avseende på tre semiotiska resurser: skrivet språk, bilder och matema-
tiska symboler, utifrån ett funktionellt perspektiv på språk. Analysmodellen 
som har utvecklats bygger på aspekter av ämnesspråket som de beskrivits i 
tidigare forskning om de tre olika semiotiska resurserna. Även studier av 
ämnesspråk i naturvetenskap har använts för att ta fram de språkliga drag 
som använts i analysen. Studier som däremot undersöker ämnesspråk i ma-
tematik och naturvetenskap utifrån andra teoretiska perspektiv än det funkt-
ionella har inte haft någon avgörande betydelse för den analysmodell som 
utvecklats inom ramen för denna avhandling.  

4.3 Tidigare forskning om elevers möte med 
matematiskt ämnesspråk 
Mötet mellan elever och matematiskt ämnesspråk har studerats och beskri-
vits från flera olika perspektiv. I detta avsnitt ger jag en kort översikt över 
olika områden inom vilka ämnesspråkets betydelse för elever har studerats.  
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4.3.1 Läsning och ämnesspråk 
Ett omfattande forskningsområde som rör mötet mellan elever och matema-
tikens ämnesspråk är läsförmågans betydelse för matematikämnet. Ett exem-
pel är en studie utförd av Vilenius‐Tuohimaa, Aunola & Nurmi (2008). De 
undersökte relationen mellan färdigheter i att lösa textuppgifter i matematik 
och läsförståelse hos barn i åldern 9-10 år, och visar att resultaten på text-
uppgifterna var starkt relaterade till läsförmåga. I en studie av sambandet 
mellan läsförmåga och prestationer i matematik hos högstadieelever pekar 
Korhonen, Linnanmäki och Aunio (2012) på att ett sådant samband dessu-
tom kvarstår upp i åldrarna. Resultaten från studien visar starka samband 
mellan läsfärdigheter och matematikprestationer. Andra studier där förhål-
landet mellan läsförmåga och matematikprestationer har undersökts har 
bland annat genomförts av Helwig, Almond, Rozek-Tedesco, Tindal och 
Heath (1999) och Walker, Zhang och Surber (2008). I dessa studier går re-
sultaten i samma riktning som de ovan presenterade undersökningarna. Även 
resultat från PISA-undersökningen visar ett starkt samband mellan läsför-
måga och prestanda i matematiktest (Roe & Taube, 2006). 

En studie som dock visar ett annat resultat genomfördes av Reikerås 
(2006). Reikerås undersökte hur elever med olika nivåer på läsförmåga och 
matematisk förmåga presterar på aritmetikuppgifter som berör dels grund-
läggande aritmetik, dels aritmetik med flerstegsuppgifter. Den centrala slut-
satsen är att svaga prestationer i läsning endast i liten grad påverkar elever-
nas resultat i aritmetik. Detta motsäger således flera av de tidigare nämnda 
studierna. Ytterligare studier om läsförmågans betydelse för prestationer 
inom andra innehållsområden, skulle vara av intresse för forskningsfältet.  

Ett annat perspektiv på läsförmågans betydelse för ämnesspråket handlar 
om symbolers betydelse. Österholm (2006) har studerat huruvida det krävs 
en särskild sorts läsförmåga för att läsa matematiska uppgifter eller om det är 
så kallad vanlig läsförståelse som används för att läsa matematisk text där 
det förekommer symboler, begrepp och procedurer. Med läsförmåga avses i 
Österholms studie förmågan att skapa mentala representationer av den lästa 
texten. Grundantagandet i studien är att texter som innehåller symboler 
skulle kunna vara svåra att läsa eftersom symbolerna uppfattas som centrala i 
texten. Läsaren uppfattar ett krav att fokusera på symbolerna. På så vis 
skulle läsning av en matematisk text skilja sig från läsning av text utan sym-
boler och därmed vara svårare. Sextiosex gymnasieelever och trettiofem 
universitetsstudenter fick läsa tre olika texter. Det var dels två olika matema-
tiska texter, dels en text hämtat från ämnet historia. De två olika matema-
tiska texterna var olika på så sätt att den ena innehöll matematiska symboler 
medan den andra inte innehöll matematiska symboler. Alla elever fick läsa 
en av de matematiska texterna och svara på frågor om innehållet i denna. 
Därefter fick alla elever läsa texten i ämnet historia och på liknade sätt som 
med matematikuppgiften svara på efterföljande frågor. Studien visade stora 
likheter i resultat mellan den matematiska texten utan symboler och historie-
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texten och slutsatsen var därmed att textens innehåll inte spelar någon roll 
för läsförståelsen. Den matematiska texten med symboler skilde sig däremot 
markant från de andra två texterna. För att läsa en text med matematiska 
symboler verkar det krävas en särskild sorts läsförmåga. Studien visar såle-
des att det finns en skillnad i läskrav mellan texter som innehåller matema-
tiska symboler och texter som inte innehåller matematiska symboler. Däre-
mot säger studien inget om orsakerna till denna skillnad (Österholm, 2006).  

I denna avhandling bidrar jag med en beskrivning av vilka relationer som 
finns mellan användningen av ämnesspråk i olika innehållsområden i mate-
matik och hög- respektive lågpresterande elevers uppgiftslösande. I min 
studie görs dessutom en nyansering av hur uppgifterna har formulerats med 
hjälp av olika språkliga drag i tre semiotiska resurser. Genom att specificera 
hur matematiska symboler används och hur denna användning relaterar till 
elevers prestationer ger jag också ett mer specifikt bidrag till Österholms 
studie.  

4.3.2 Att förenkla ämnesspråket 
En vanlig utgångspunkt inom forskning om elevers möte med ämnesspråk i 
matematik rör frågan om vilka aspekter av matematiskt ämnesspråk som är 
svåra för elever och hur språket kan omformuleras eller anpassas på olika 
sätt i syfte att undanröja rent språkliga hinder för eleven (se t.ex. Cawthon, 
Kaye, Lockhart & Beretvas, 2012; Martiniello, 2009; Nyström, 2008; Shor-
rocks-Taylor & Hargreaves, 1999).  

Denna typ av studier är ofta inriktade mot att omformulera språk i test för 
att, som dessa forskare menar, testen verkligen ska testa matematisk förmåga 
och inte språklig kompetens. Exempelvis genomförde Bernardo (1999) en 
undersökning om hur tvåspråkiga elevers prestationer på textuppgifter varie-
rade med språket i uppgiften och elevens egna förutsättningar i fråga om 
ålder och tidigare studieframgång. Ett resultat från studien var att elevernas 
problemlösningsförmåga kan stöttas genom omformulering och förtydligan-
den av uppgifterna. Den slutsats som dragits är därmed att svårigheter att 
lösa textuppgifter inte alltid beror på svårigheter med själva matematiken 
utan kan bero på problem att förstå texten som beskriver själva matematiken.  

En annan studie där den språkliga strukturen i uppgifterna ändrades för att 
underlätta för elever genomfördes av Abedi och Lord (2001). I denna studie 
undersöktes hur den språkliga komplexiteten hos matematikuppgifter i ett 
test påverkade resultaten, inte bara för andraspråkselever utan också för ele-
ver med olika socioekonomiska förutsättningar. Resultaten av studien visade 
att om den språkliga strukturen i uppgifterna ändrades så att ett mer formellt 
skolspråk förenklas till mer vardagliga uttryck så förbättras resultaten, sär-
skilt för lågpresterande elever, men även för andraspråkselever och elever 
med låg socioekonomisk status. Resultaten förbättrades dock inte för hög-
presterande elever, och de antogs därmed kunna hantera skolspråket. 
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I och med den omformulering av uppgifter som görs, tar dessa ovan be-
skrivna studier ett perspektiv på relationen mellan matematik och språk som 
två separerbara enheter. Språket kan ändras utan att matematiken ändras. I 
denna avhandling utgår jag från ett annat perspektiv där matematik och språk 
hänger ihop. Utifrån mitt perspektiv uttrycks ett annat erbjudande om me-
ning då språket ändras. Detta kan illustreras genom två uppgiftsexempel som 
är hämtade från Myndigheten för skolutveckling (2008, s. 15). 

a) Beräkna  
	 ,

 

b) En hundvalp äter 0,4 kg torrfoder varje dag. Hur länge räcker en säck 
torrfoder som väger 20 kg? 

De båda uppgiftsexemplen innebär liknande matematiska operationer, men 
det är långt fler elever som löser uppgift b än uppgift a. Denna skillnad kan 
bland annat diskuteras i termer av att uppgifterna ger uttryck för mycket 
olika meningserbjudanden. Detta behandlas mer ingående i avsnitt 5.2. 

4.3.3 Vardagskontext och textuppgifter i matematik 
Ytterligare ett forskningsområde som rör matematiskt ämnesspråk, och som 
är relevant för den analys som har genomförts i denna avhandling, rör hur 
vardagskontext används i matematik och är en del av undervisningen i äm-
net. Hur kopplingen mellan vardagskontext och en mer dekontextualiserad 
matematik görs har emellertid stor betydelse för elevernas förståelse av ma-
tematiken (Straehler-Pohl, Fernández, Gellert & Figueiras, 2014). I en 
undersökning av hur lärares förväntningar på elevens kunskaper och förut-
sättningar styrde undervisningen, framkom tydliga skillnader i undervisning-
ens utformning. I undervisningen av elever som lärarna hade höga förvänt-
ningar på förekom kopplingar till en vardagskontext. Oftast fanns då en tyd-
lig och verklig koppling till elevernas erfarenheter. Vardagskontexten an-
vändes i detta fall som en resurs och en grund för en sedan successiv 
övergång till mer dekontextualiserad matematik. Genom att använda munt-
ligt och skrivet språk och visuellt stöd tydliggjordes relationen mellan var-
dagskontexten och en mer dekontextualiserad matematik gradvis för elever-
na. Undervisningen av elever som lärarna hade låga förväntningar på, såg 
annorlunda ut och byggde i hög grad på en betoning av en vardagskontext. 
Kontexten som dessa elever fick möta var dock inte hämtad från elevernas 
egen vardag eller verklighet utan oftast är hämtad från en konstruerad var-
dagskontext i en lärobok. Övergången till dekontextualiserad matematik 
skedde abrupt utan att stödjas av exempelvis dekontextualiserat verbalspråk 
eller visualiseringar.  

Le Roux (2008) beskriver att textuppgifter inramade i en vardagskontext 
har fått en betydande roll i matematikundervisningen i Sydafrika sedan 
apartheidsystemets avvecklande. Textuppgifter med en tydlig vardagskon-
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text har setts som ett medel för att utjämna ojämlikheter mellan olika elev-
grupper och som en metod att göra matematikutbildning mer tillgänglig för 
marginaliserade grupper. I en diskursanalytisk studie av en matematikuppgift 
drar dock Le Roux slutsatsen att uppgifter med vardagskontext snarare har 
motsatt effekt än att öka tillgängligheten för marginaliserade elevgrupper. 
Elever klarar inte själva av att se sambandet mellan dekontextualiserad ma-
tematik och vardagsmatematik. Uppgifterna övar inte eleverna i modellering 
utan bara i att upprepa inlärda strukturer. Uppgifter med vardagskontext kan 
därför hindra eleverna både från att lära sig vardagsmatematik och dekontex-
tualiserad matematik.  

4.4 En tidigare studie av lästyngd i uppgifter i 
matematik och naturvetenskap i TIMSS 2011 för 
årskurs 4 
Här ges ett exempel på en studie om matematiskt ämnesspråk och dess bety-
delse för elever, i just den praktik som undersöks i denna avhandling. 2011 
genomfördes för första gången de båda testen TIMSS och PIRLS i årskurs 4 
samtidigt, vilket gav möjligheter att studera samma elevers resultat i alla de 
tre ämnena matematik, naturvetenskap och läsning. Martin och Mullis 
(2013) undersökte lästyngden i uppgifter i matematik och naturvetenskap i 
TIMSS 2011 för årskurs 4 i syfte att studera förhållandet mellan läsförmåga 
och resultat i matematik och naturvetenskap.  

Utgångspunkten i studien var att elever med god läsförmåga i lägre grad 
skulle påverkas av lästyngden i matematikuppgifterna men att mindre starka 
läsare skulle prestera sämre på matematikuppgifter med stor lästyngd (a.a.). 
För att fastställa lästyngden i uppgifterna i TIMSS analyserades uppgifterna 
utifrån följande aspekter eller indikatorer: antal ord, antal ord som är mer 
ämnesspecifika, antal olika symboler samt antal delar eller element som 
ingår i de olika bilderna. Lästyngd mättes på så vis genom en sammanlägg-
ning av tre semiotiska resurser, skrivet språk, bilder och matematiska sym-
boler.  

Utifrån denna analys kodades matematikuppgifterna i tre nivåer: liten, 
medel och stor lästyngd (a.a.).  



  

Figur 2. Exempel på en uppgift i matematik i TIMSS 2011 för årskurs 4. (Skolver-
ket, 2014, s.81) 

Lästyngdskodning av uppgift i Figur 2 i matematik i TIMSS 2011 för års-
kurs 4 ger följande resultat (beräkningarna är baserade på den engelsksprå-
kiga versionen av uppgiften med texten ”If the string in the diagram above is 
pulled straight, which of these is closest to its length?”): 

Antal ord: 18  
Antal symboler: 11 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm) 
Antal element i illustrationen: figur med tätheten 2 (snöre, linjal) och en 
”nödvändig” interaktion mellan dem. 

Utifrån de studerade indikatorerna på lästyngd visade resultaten att uppgif-
terna i TIMSS för årskurs 4 generellt sett inte har så stor lästyngd (se Tabell 
2 nedan). Det innehållsområde där en stor lästyngd i uppgifterna var vanlig-
ast var datapresentation (statistik). 

Tabell 2. Andel matematikuppgifter med olika lästyngd i TIMSS 2011 år 4 samt 
medelvärdet för svenska elevers resultat 

Lästyngd Matematik 
 Taluppfattning och 

aritmetik 
Geometriska figu-
rer och mått  

Datapresentation 
 

Totalt 

Liten 50% 28% 4% 35%
Medel 30% 49% 12% 34%
Stor 20% 23% 85% 31%
Totalt antal upp-
gifter 
Svenska elevers 
medelvärde 

88 
 
490 

61 
 
508 

26 
 
529 

175

 
  

  

 34 
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Analysen av förhållandet mellan läsförmåga och resultat på matematikupp-
gifterna visade att fler svenska elever i alla de tre studerade läsförmågegrup-
per svarar rätt på uppgifter med stor lästyngd än med liten lästyngd (se Ta-
bell 3). Eftersom de uppgifter som hade störst lästyngd dominerades av upp-
gifter inom området datapresentation (se Tabell 2), och detta är ett område 
där svenska elever är relativt starka, kan de högre resultaten i Sverige för 
uppgifter med stor lästyngd förklaras med att dessa uppgifter handlar om 
datapresentation.  

Tabell 3. Andel elever i Sverige med olika grad av läsförmåga som svarat korrekt på 
uppgifter med olika grad av lästyngd.  

 Grad av lästyngd  

 Liten Medel Stor 
Hög läsförmåga 58 % 63 % 68 % 
Medel läsförmåga 46 % 50 % 55 % 
Låg läsförmåga 33 % 36 % 40 % 
Skillnad mellan andel  
elever med hög och låg läsförmåga1

24 27 29* 

Signifikant skillnad mellan andel elever med hög och låg läsförmåga som svarar korrekt på 
uppgifter med liten lästyngd och stor lästyngd markeras med en asterisk (*).  
1 Avvikelser orsakas av avrundningar av tabellens värden. 

Resultaten motsäger vad som framkommit i tidigare studier av läsförmågans 
betydelse för prestationer i matematik. Exempelvis visade Korhonen m.fl. 
(2012) att det fanns starka samband mellan läsfärdigheter och matematikpre-
stationer.  

Att resultaten från Martin och Mullis (2013) studie kan ha påverkats av 
olika lästyngd i olika innehållsområden pekar på vikten av att studera olika 
matematiska innehållsområden var för sig. Detta gäller både för att beskriva 
hur språket används och hur språket har betydelse för elevernas prestationer. 
När matematikuppgifter från alla innehållsområden studeras tillsammans tas 
ingen hänsyn till att språket möjligen används på olika sätt i de olika inne-
hållsområdena eller att vissa innehållsområden kan vara enklare eller svårare 
för eleverna av andra anledningar.  

Genom att både beskriva hur språket används i de olika innehållsområ-
dena var för sig och också studera hur relationen mellan språk och elevpre-
stationer ser ut i olika innehållsområden, gör jag med denna avhandling ett 
bidrag till Martins och Mullis (2013) studie. Ytterligare ett bidrag som jag 
gör med min avhandling är att den språkliga analysen i denna avhandling 
utgår från ett beprövat teoretiskt ramverk. Med hjälp av fyra meningsdi-
mensioner görs en förfinad analys av språket jämfört med de relativt enkla 
mått för lästyngd som använts av Martin och Mullis. Meningsdimensionerna 
beskrivs i avsnitt 6.3.1. 
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4.5 Denna avhandlings bidrag till forskningsfältet  
Som visats ovan har ämnesspråk i matematik studerats utifrån flera olika 
ingångar. I de studier om ämnesspråk som beskrivits problematiseras sällan 
att olika språkliga drag, förutom särskilda matematiska ämnesord, kan an-
vändas på olika sätt i olika matematiska innehållsområden och att språket på 
så vis skulle kunna ha olika betydelse för elevers möte med matematiken 
inom olika innehållsområden. I flertalet av de refererade studierna är det 
också oklart vad som avses med matematiskt ämnesspråk, om det exempel-
vis är grundskolans eller universitetsdisciplinens språk som avses och om 
olika semiotiska resurser är inkluderade. Som Österholm och Bergqvist 
(2013) framhåller saknas det också i stor utsträckning empiriska belägg för 
många påståenden om hur ett matematiskt ämnesspråk ser ut.  

I denna avhandling bidrar jag till forskningsfältet på olika sätt. Jag ge-
nomför för det första en empirisk analys av matematiskt ämnesspråk. För det 
andra särskiljs de olika innehållsområden algebra, statistik, geometri och 
aritmetik i TIMSS 2011. Ämnesspråket studeras utifrån tre olika semiotiska 
resurser: skrivet språk, bilder och matematiska symboler. Utifrån resultaten 
diskuteras sedan hur var och en av dessa tre semiotiska resurser bidrar till 
den mening som erbjuds i matematikuppgifter. Detta är särskilt relevant med 
tanke på att genomgången av tidigare forskning pekar på att analyser av bil-
der och symboler som resurser för kommunikation i matematikämnet är säll-
synta. Vidare studerar jag hur ämnesspråket i TIMSS utgör ett kontinuum 
från ett vardagligt till ett mer ämnesspecifikt språk inom fyra meningsdi-
mensioner packning, precisering, personifiering och presentation. Se vidare 
beskrivning av meningsdimensionerna i avsnitt 6.3.1.  

Avhandlingen bidrar också med kunskap om relationen mellan olika äm-
nesspråkliga drag i olika innehållsområdena och hög- och lågpresterande 
elevers meningsskapande i matematik. För att kunna stötta elevernas ämnes-
språkliga utveckling, såsom betonas i flera tidigare studier, krävs kunskap 
inte bara om språkets olika drag, utan också om hur de har betydelse för 
elever med olika förutsättningar. Genom den ökade kunskap som beskriv-
ningen av ämnesspråket och beskrivningen av relationen mellan ämnessprå-
ket och elevernas meningsskapande bidrar med, bidrar avhandlingen till 
förbättrade förutsättningar att genomföra en undervisning som inriktas mot 
”disciplinary literacy” (Shanahan & Shanahan, 2012). 

En ambition med avhandlingen är att inte bara beskriva olika ämnesspråk-
liga drag utan att också studera språk och matematik som en kommunikativ 
handling som sker i en social kontext. Genom den teoretiska förankringen, 
främst i ett funktionellt perspektiv på språk och språkanvändning samt i re-
ceptionsteori, kan avhandlingen bidra till kunskap om hur och varför olika 
språkliga drag inom olika semiotiska resurser används. Genom att analysen 
av ämnesspråk som görs i denna avhandling bygger på en beprövad och so-
lid teoretisk analysram utgör studien ett viktigt bidrag till liknande studier 
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om ämnesspråk, lästyngd och elevernas förmåga att lösa uppgifterna som till 
exempel Martins och Mullis (2013) studie om lästyngd i uppgifter i TIMSS.  
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5 Teoretiska ramar  

En övergripande utgångspunkt för den här avhandlingen är synen på språk 
som redskap för meningsskapande. Med utgångspunkt i Vygotskijs tankar 
som bland annat beskrivs i boken Thought and language (Vygotskij, 1934; 
1986) ses lärande som en social konstruktion som medieras genom språket i 
en kulturell gemenskap. Genom språket blir individen delaktig i ett socialt 
sammanhang och får del av andra människors tankar och erfarenheter. I 
dessa språkliga sammanhang skapas mening där individen är deltagare och 
medskapare. Genom språket bygger individen även upp sin identitet och 
socialiseras till olika positioner i förhållande till andra (se t.ex. Liberg, Ed-
ling, Folkeryd & af Geijerstam, 2002; Säljö, 2000; Wertsch, 1991).  

Enligt den syn på språk och lärande som är utgångspunkt för denna av-
handling är språket ett redskap som människor använder för att kommuni-
cera, lära och tänka. Lärande innebär bland annat att individen lär sig att 
använda nya redskap i form av materiella och immateriella artefakter där-
ibland språk. I den här avhandlingen studeras språkliga redskap i matema-
tikämnet i form av semiotiska resurser, hur de används i matematikuppgifter 
och hur de har betydelse för hög- respektive lågpresterande elevers möjlig-
heter att skapa mening. 

Centralt för denna avhandling är hur synen på språk, som beskrivits ovan, 
också går hand i hand med synen på matematik. Inom matematikdidaktisk 
forskning har ett perspektiv på språk och tänkande beskrivits av Sfard (2007; 
2008) där en dualistisk separation mellan å ena sidan ett matematiskt objekt 
och å andra sidan språket avvisas. Matematik ses i stället som en diskursiv 
aktivitet där utveckling av matematiska kunskaper handlar om att utveckla 
olika sätt att använda språket i matematik. Att arbeta med matematik innebär 
att arbeta med det matematiska språket, att tala, skriva eller använda ytterli-
gare andra modaliteter och semiotiska resurser. En separation mellan språk 
och matematik görs således inte. I linje med Sfards teoretiska perspektiv ses 
inte språk och matematik som två separata enheter. I denna avhandling stu-
deras de språkliga dragen utifrån hur de fyller funktionen att realisera ett 
matematiskt innehåll, och därmed i ett utbildningssammanhang uttrycka ett 
meningserbjudande. Matematisk kunskap betraktas som förmågan att kunna 
kommunicera och hantera matematik inom olika diskursiva kontexter.  
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5.1 En didaktiskt baserad receptionsteoretisk 
tolkningsram 
Med utgångspunkt i den syn på språk och lärande som beskrivits ovan an-
vänds ett didaktiskt baserat receptionsteoretiskt perspektiv som tolkningsram 
för att se på mötet mellan elev och erbjudet innehåll, det vill säga det me-
ningserbjudande som sker i olika undervisningssammanhang. Beroende på 
vilket innehåll som fokuseras erbjuds således olika möjligheter för eleverna 
att skapa mening (Englund, 1997). Detta möte är en aspekt av den didaktiska 
triangeln som illustrerar hur förutsättningar för lärande skapas genom relat-
ionen och mötet mellan eleven, innehållet och läraren (se t.ex. Hopmann, 
1997; Wickman, 2014). Genom den didaktiska grunden för ett didaktiskt 
baserat receptionsteoretiskt perspektiv betonas dels att det erbjudna innehål-
let är kontingent, icke på förhand givet, dels att all undervisning bygger på 
ett urval, medvetet eller omedvetet, av innehåll. Inom olika skolämnen skap-
as ofta traditioner för vad ett skolämne är och vad undervisningen ska inne-
hålla (Englund, 1997).  

Med hjälp av receptionsteorin betonas särskilt mötet mellan elev och er-
bjudet innehåll och att detta möte ser olika ut beroende på ett antal olika 
aspekter hos såväl elev som innehåll och sammanhanget för mötet (se t.ex. 
Langer, 2011; Liberg, af Geijerstam, Wiksten Folkeryd, Bremholm, Hal-
lesson & Holtz, 2012; Sweet & Snow, 2003). Receptionsteorin har främst 
använts i studier av läsning av skönlitteratur och faktatexter och i denna av-
handling utvecklas perspektivet till läsning av uppgifter i matematik.  

När det gäller läsning, och i denna avhandling elevers arbete med mate-
matik, så har många olika aspekter betydelse. Olika elever har olika bak-
grund och förutsättningar att tolka och förstå ett undervisningsinnehåll på 
olika sätt. Att arbeta med matematik är liksom läsning en interaktiv process 
och varje elev förstår innehållet genom sitt eget personliga ramverk men 
även innehållets olika språkliga drag ger olika förutsättningar för mötet 
(McCormick, 1994). Aspekter hos eleven och i det erbjudna innehållet såväl 
som sammanhanget för mötet har betydelse. I detta perspektiv ses inte inne-
håll och dess språkliga uttryck som kognitiv krävande i sig själv. De kogni-
tiva kraven är relativa mötet mellan eleven och innehållet inom en specifik 
kontext. Detta innebär att uppgifter inte kan kallas kognitivt krävande utan 
att sättas in i ett sammanhang (Schleppegrell, 2004). Uppgifterna studeras 
här utifrån hur innehållet uttrycks med hjälp av olika språkliga drag inom tre 
olika semiotiska resurser. Elevens olika förkunskaper i ämnet, personligt 
intresse och läsförmåga är några aspekter som har betydelse för elevens möj-
ligheter till meningsskapande (se t.ex. Liberg, 2001).  

I denna avhandling ligger fokus vid relationen mellan elev och erbjudet 
innehåll. Både de innehållsval som har gjorts i och med hur uppgifterna i 
TIMSS utformats och formulerats och elevens förutsättningar har betydelse-
för det meningsskapande som äger rum i detta möte.  
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Elevers möte med det erbjudna innehållet studeras här på gruppnivå i 
form av elevresultat, percent right, på TIMSS-uppgifter, vilket dock endast 
visar en del av den mening som eleverna möjligen skapar. Enligt Almqvist, 
Kronlid, Quennerstedt, Öhman, Öhman & Östman (2008) omfattar begrep-
pet meningsskapande både lärande av ett kunskapsinnehåll och en socialisat-
ion till värden och normer samt skapande av en bild av sig själv, subjektet, i 
relation till undervisningsinnehållet. Det är med andra ord möjligt att elever-
na även skapar annan mening i arbetet med TIMSS-uppgifterna, än den me-
ning som kommer till uttryck i form av resultat. Det kan exempelvis röra sig 
om en socialisation i fråga om vad det innebär att kunna matematik, vad 
prov är och elevens syn på sig själv som matematiker. 

5.2 Funktionellt perspektiv på språk och 
språkanvändning 
Den teoretiska ramen för studiet av hur semiotiska resurser fyller funktionen 
att uttrycka ett innehåll utgörs av ett funktionellt perspektiv på språk och 
språkanvändning som återfinns inom det socialsemiotiska perspektivet 
såsom det utvecklats inom systemisk funktionell lingvistik, SFL (se t.ex. 
Christie, 2012; Coffin & Donohue, 2014; Halliday, 1978; Halliday & Hasan, 
1989; Halliday & Matthiessen, 2004; Holmberg & Karlsson, 2006; van Le-
euwen, 2008). Inom SFL betraktas förmågan att erbjuda mening som språ-
kets grundläggande funktion. Med hjälp av SFL kan vi således inte enbart 
beskriva de olika språkliga drag som finns i en text utan också studera den 
funktion de fyller (Knain, 2005). Språket ses fylla tre så kallade metafunkt-
ioner. Genom den första metafunktionen realiseras den ideationella mening-
en, som ger uttryck för vad en text handlar om. Den ideationella meningen 
spänner över allt, från de mest vardagliga företeelserna till de mest speciali-
serade. Inom SFL diskuteras vanligen språkliga drag som fyller den här 
funktionen i termer av deltagare (personer, objekt, företeelser, fenomen och 
liknande), processer (händelser, relationer och liknande) och omständigheter. 
Den andra metafunktionen fyller funktionen att realisera den interpersonella 
meningen, som utrycker personliga relationer såsom de erbjuds både inom 
texten och mellan läsaren/åhöraren och texten. Inom den interpersonella 
metafunktionen beskrivs attityder eller ”ton” i texter med motsatspar, som 
exempelvis, informell-formell ton eller subjektiv-objektiv. Den tredje och 
sista metafunktionen fyller funktionen att realisera den textuella meningen. 
Den ger uttryck för hur informationen är strukturerad så att den hänger 
samman i texten och är realiserad genom språkliga drag som organiserar 
texten och skapar ett relevant informationsflöde. 

SFL erbjuder på så sätt redskap för att studera vilka funktioner som språk-
liga drag fyller och därmed vilket meningserbjudande som uttrycks. Detta 
möjliggör även analyser av kommunikation som sker med hjälp av andra 
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semiotiska resurser än skrivet språk (se t.ex. Kress & van Leeuwen, 2006). 
Inom matematiken kan det exempelvis röra sig om matematiska symboler 
och bilder (se t.ex. O´Halloran, 2005; Kress, 2010). Olika semiotiska resur-
ser har vidare olika möjligheter såväl som begränsningar att fylla funktionen 
att erbjuda mening. De kan därför användas för att bidra med olika typer av 
mening och på så vis komplettera varandra (Kress m.fl., 2001). De menings-
dimensioner som studeras i denna avhandling utgör dimensioner av den ide-
ationella, interpersonliga och textuella meningen (en utförlig beskrivning av 
meningsdimensionerna finns i metodkapitlet). 

Det gjorda valet av en viss semiotisk resurs är oftast inte absolut nödvän-
digt. Men om språket förändras så förändras även det innehåll och det erbju-
dande om mening som uttrycks i språket. Exempelvis är matematiska form-
ler ofta möjliga att beskriva med verbalskrift även om meningserbjudandet 
skulle bli ett helt annat. Vilken semiotisk resurs som ska användas handlar 
om att göra ett val utifrån vilken resurs som bedöms bäst kunna förmedla 
den mening som man önskar få fram som ett meningserbjudande (Kress, 
m.fl., 2001). Ibland kan det vara mest funktionellt att exempelvis använda 
skrivet språk. Andra gånger är formler det mest funktionella. Men menings-
erbjudandet blir olika. Som påtalades i avsnitt 4.3.2 realiseras olika me-
ningserbjudanden i de två uppgiftsexemplen (se även nedan) även om de 
förutsätter liknande matematiska operationer.  

a) Beräkna  
	 ,

 

 
b) En hundvalp äter 0,4 kg torrfoder varje dag. Hur länge räcker en säck 

torrfoder som väger 20 kg? 
 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 15). 

Skillnaden mellan dessa båda uppgifter rör inte bara att de använder sig av 
olika semiotiska resurser. Utan det rör sig om vilket meningserbjudande som 
skapas. I a-uppgiften är deltagarna matematiska symboler och processen en 
matematisk operation, det vill säga en mycket ämnesspecifik ideationell 
mening realiseras. Den interpersonliga meningen är nedtonad och den textu-
ella meningen är mycket ämnesspecifikt komplex. I b-uppgiften är deltagar-
na (hundvalp, torrfoder och säck), processerna (äter, räcker och väger) och 
omständigheterna (varje dag och hur länge) på andra sidan mer kända för de 
flesta av oss. Tonen i texten är på så sätt också mer personlig och informell 
och informationsflödet stämmer mer överens med det vi är vana vid från 
många andra sammahang.  

Genom dessa språkliga val som görs i språkanvändningen realiseras en 
specifik social kontext, görs andra språkliga val realiseras en annan social 



kontext. Inom SFL ses språket och den sociala kontexten på så sätt som två 
olika stratum, eller skikt (se Figur 3). 

 
Figur 3. Språk som realisering av social kontext (modifierad från Martin, 1997, s. 4) 

Inom den sociala kontexten realiseras den ideationella meningen som field 
(verksamhet) (se Figur 4). Deltagare och processer som används i a-
uppgiften i exemplet ovan realiserar en mycket ämnesspecifik verksamhet, 
medan deltagare, processer och omständigheter i b-uppgiftens verksamhet 
bär en tydliga vardaglig prägel. Den interpersonella meningen realiseras i 
den sociala kontexten som tenor (relationer). Skillnaden mellan a- och b-
uppgifterna är att den förra realiserar en mycket formell relation medan den 
senare realiserar en informell relation. Den textuella meningen realiseras 
som mode (kommunikationssätt). A-uppgiften innebär ett mycket komplext 
och inom-ämnet-sätt att kommunicera eller presentera informationen. B-
uppgiften på andra sidan bistår med ett helt annat flöde av informationen. 
Kombinationen av ”field”, ”tenor” och ”mode” utgör ett register (Martin, 
1997). Det är med andra ord inte bara olika meningserbjudanden som ges 
genom a- och b-uppgifterna. Utan de utgör även exempel på två olika regis-
ter. Eftersom vi använder språket på olika sätt för olika ändamål och i olika 
kontexter så ser därmed registren olika ut (Schleppegrell, 2001).  
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Figur 4. Funktionell uppdelning av språk och kontext (modifierad från Martin, 1997, 
s. 5)  

5.3 De teoretiska ramarnas användning 
Dessa två teoretiska ramar ger grunden för att finna svar på de forsknings-
frågor som ställts. Det socialsemiotiska perspektivet ger stöd för att se hur 
olika semiotiska resurser (skrivet språk, bilder och matematiska symboler) 
används i olika matematiska innehållsområden, vilken mening som därmed 
erbjuds och vilka register olika innehållsområden utgör. Det didaktiskt base-
rade receptionsteorretiska perspektivet ger stöd för att se vilka aspekter som 
kan vara relevanta att studera för att förstå mötet mellan elever och ett erbju-
det innehåll i en viss given situation.  

I sin förlängning ger dessa båda ramar också en möjlighet att diskutera re-
sultaten från den här avhandlingens studier i ett didaktiskt perspektiv. I ett 
sådant perspektiv kan resultaten diskuteras i termer av dels det valda under-
visningsinnehållets meningserbjudande, dels de val av innehåll som kan 
göras i undervisningen. Genom dessa val erbjuds således elever olika möj-
ligheter skapa mening. Att som lärare göra medvetna didaktiska innehållsval 
handlar om att reflektera över vilken betydelse ett undervisningsinnehåll kan 
ha för eleven. Liberg (2010) drar paralleller till den beskrivning som Mikael 
Niemi (2001) gör i boken Populärmusik från Vittula när Niemi från ett vux-
enperspektiv visar upprördhet över de innehållsval som legat till grund för 
den geografiundervisning som Niemi mött i skolan. I undervisningen han 
mötte som elev har norrländska perspektiv helt kommit i skymundan. Enligt 
Liberg är en viktig del av lärarens uppgift att göra didaktiska överväganden 
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kring undervisningens innehåll och att de val som görs ska bygga på reflekt-
ion och ett analytiskt förhållningssätt. I denna avhandling studeras hur olika 
semiotiska resurser i matematiskt ämnesspråk används i de olika innehålls-
områdena algebra, statistik, geometri och aritmetik. Detta kan sedan proble-
matiseras och diskuteras i termer av vilka innehållsval som gjorts av kon-
struktörerna av de här studerade TIMSS-uppgifterna. 
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6 Metod 

6.1 Det empiriska materialet  
Det empiriska materialet i avhandlingen består av matematikuppgifter och 
elevresultat från den svenska versionen av studien Trends in International 
Mathematics and Science Study 2011 (TIMSS 2011) för årskurs 8. TIMSS är 
en internationell jämförande studie som genomförs vart fjärde år av Internat-
ionella organisationen för utvärdering av skolresultat (IEA). TIMSS under-
söker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap och genomförs i 
årskurs 4 och 8. Ett huvudsyfte med TIMSS är att ge en grund för de delta-
gande länderna att mäta sin progression i utbildningen i matematik och na-
turvetenskap, och därigenom fastställa en grund för att förbättra undervis-
ning och lärande i matematik och naturvetenskap.  

Den kunskap som utvärderas i TIMSS är baserad på ett ramverk som har 
tagits fram och bearbetats i en samarbetsprocess mellan expertgrupper och 
nationella experter från de drygt 60 deltagande länderna (Mullis m.fl., 2009). 
Ramverket är inte identiskt med policydokument för utbildning i Sverige 
eller något annat land, men kan beskrivas som en hybrid av de deltagande 
ländernas kursplaner. En analys som gjorts av Skolverket (2012) visade att 
de frågor som ställs i TIMSS har relativt stor bäring på de svenska kurspla-
nernas stoff. 

Eftersom TIMSS-uppgifterna är framtagna av internationella expertgrup-
per och utformade för att spegla deltagarländernas olika kursplaner, är det 
möjligt att få en bred bild av skolmatematiken genom att studera TIMSS, 
jämfört med om exempelvis något eller några svenska läromedel hade stude-
rats. Inte heller en analys av den internationella studien Programme for In-
ternational Student Assessment (PISA) hade kunnat ge samma bild av skol-
matematiken som TIMSS materialet kan, eftersom det i PISA inte finns nå-
gon ambition att motsvara kursplanernas innehåll. Ytterligare en fördel med 
att studera uppgifter från TIMSS är att det på så vis är möjligt att nå en för-
djupad kunskap om ämnesspråk i matematik, inte bara i ett svenskt samman-
hang utan i ett vidare ett internationellt perspektiv.  

Emellertid är TIMSS en särskild praktik. Exempelvis sker mötet mellan 
eleverna och uppgifterna i TIMSS i en provsituation som skiljer sig från den 
vanliga undervisningen och uppgifterna är ofta flervalsfrågor. 

TIMSS 2011 innehöll 217 matematikuppgifter fördelade på fyra inne-
hållsområden algebra, statistik, geometri och aritmetik.  
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.Tabell 2. Antalet uppgifter per innehållsområde 

 Algebra Statistik Geometri Aritmetik 

Antal uppgifter 70 43 43 61
 
Avsedd procentandel 
 av testtiden 

30% 20% 20% 30% 

Knappt 800 elevlösningar finns för varje uppgift. Storskaligheten i TIMSS 
både när det gäller antalet uppgifter och antalet elevsvar möjliggör kvantita-
tiva studier, något som har spelat en avgörande roll i valet av material. 
TIMSS-materialet ger också möjlighet att skilja mellan olika grupper av 
elever, så att till exempel grupper med hög- och lågpresterande elever kan 
studeras separat. Tillgången till lösningsfrekvenser för varje uppgift öppnar 
upp för analyser av hur möjligheten att lösa uppgifterna påverkas av olika 
aspekter i mötet mellan elev och innehåll.  

Genom att språket i de olika innehållsområdena i TIMSS är i fokus för 
denna studie följer här en sammanfattning av hur de olika innehållsområdena 
beskrivs i TIMSS ramverk (Mullis m.fl., 2009). 
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6.1.1 Aritmetik  
I ramverket för TIMSS 2011 (Mullis m.fl., 2009) beskrivs att i innehållsom-
rådet aritmetik ingår siffror, olika sätt att representera siffror, relationer mel-
lan tal och olika talsystem. Eleven ska ha utvecklat taluppfattning och flyt i 
beräkningar, kunna förstå innebörden av olika räknesätt och hur de förhåller 
sig till varandra, och kunna använda siffror och räknesätt för att lösa pro-
blem. 

Tyngdpunkten inom aritmetik beskrivs ligga på bråk och decimaltal sna-
rare än på hela tal, och på omvandling mellan bråkform, decimalform och 
procent. Eleven förväntas att kunna genomföra beräkningar och problemlös-
ning med hjälp av bråk och decimaltal.  

Uppgifter i aritmetik beskrivs innefatta både rutin och icke-rutinmässiga 
problem. Uppgifterna kan vara sådana som handlar om en vardagskontext 
och mer dekontextualiserad matematik. Vissa problem involverar måttenhet-
er (Mullis m.fl., 2009). 

Tabell 4. Beskrivning av innehållsområdet aritmetik från TIMSS ramverk. 

Number: Whole Numbers 

1. Demonstrate understanding of the principles of whole numbers and operations with them 
(e.g., knowledge of the four operations, place value, commutativity, associativity, and dis-
tributivity). 
2. Find and use multiples or factors of numbers, identify prime numbers, and evaluate pow-
ers of numbers and square roots of perfect squares to 144. 
3. Solve problems by computing, estimating, or approximating with whole numbers.
Number: Fractions and Decimals 
1. Compare and order fractions; recognize and write equivalent fractions. 
2. Demonstrate understanding of place value for finite decimals (e.g., by comparing or 
ordering them). 
3. Represent fractions and decimals and operations with fractions and decimals using models 
(e.g., number lines); identify and use such representations. 
4. Convert between fractions and decimals. 
5. Compute with fractions and decimals and solve problems involving them. 
Number: Integers 
1. Represent, compare, order, and compute with integers and solve problems using them.  
Number: Ratio, Proportion, and Percent 
1. Identify and find equivalent ratios; model a given situation by using a ratio and divide a 
quantity in a given ratio. 
2. Convert between percents and fractions or decimals. 
3. Solve problems involving percents and proportions.
(Mullis m.fl., 2009, s. 31:f) 
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6.1.2 Algebra 
Enligt TIMSS ramverk ligger fokus i algebra vid funktionella samband och 
hur de kan användas för problemlösning och modellering. Även pre-
algebraiska färdigheter testas. Dessutom ingår att känna igen och beskriva 
mönster, att använda algebraiska symboler för att representera matematiska 
situationer, att behärska algebraiska uttryck och att lösa linjära ekvationer. 

Eleverna förväntas ha en förståelse för formella algebraiska begrepp och 
för linjära relationer. De ska också förstå variabelbegreppet. Eleverna för-
väntas kunna använda och förenkla algebraiska formler, lösa linjära ekvat-
ioner och hantera olikheter. Eleverna ska kunna lösa problem med hjälp av 
algebraiska modeller och förklara förhållanden som involverar algebraiska 
begrepp. 

Tabell 5. Beskrivning av innehållsområdet algebra från TIMSS ramverk. 

Algebra: Patterns 

1. Extend well-defined numeric, algebraic, and geometric patterns or sequences using num-
bers, words, symbols, or diagrams; find missing terms.
2. Generalize pattern relationships in a sequence, or between adjacent terms, or between the 
sequence number of the term and the term, using numbers, words, or algebraic expressions. 
Algebra: Algebraic Expressions 
1. Find sums, products, and powers of expressions containing variables.
2. Evaluate expressions for given numeric values of the variable(s).
3. Simplify or compare algebraic expressions to determine if they are equal.
4. Model situations using expressions.
Algebra: Equations/Formulas and Functions 
1. Evaluate equations/formulas given values of the variables.
2. Indicate whether a value (or values) satisfies a given equation/formula. 
3. Solve linear equations and linear inequalities, and simultaneous (two variables) linear 
equations.  
4. Recognize and write equations, inequalities, simultaneous equations, or functions that 
model given situations.
(Mullis m.fl., 2009, s. 33) 
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6.1.3 Geometri 
I TIMSS ramverk beskrivs innehållsområdet geometri som att elever ska 
kunna analysera egenskaper hos två- och tredimensionella figurer, inklusive 
längder av sidor och storlekar av vinklar. Eleverna ska också behärska mät-
ning, kunna välja och använda formler för omkrets, områden och volymer. 
Eleverna ska kunna beskriva, visualisera, rita och konstruera olika geomet-
riska figurer, inklusive symmetriska figurer, vinklar, linjer, trianglar, fyrhör-
ningar och andra polygoner. Eleverna ska även kunna kombinera, bryta ner 
och analysera sammansatta former. Eleverna ska kunna förklara relationer 
som involverar geometriska begrepp och lösa problem med hjälp av geomet-
riska modeller som Pythagoras sats eller kongruens och likformighet. 

Tabell 6. Beskrivning av innehållsområdet geometri från TIMSS ramverk. 
Geometry: Geometric Shapes 

1. Identify different types of angles and know and use the relationships between angles on 
lines and in geometric figures. 
2. Recognize geometric properties of common two- and three-dimensional shapes, including 
line and rotational symmetry. 
3. Identify congruent triangles and quadrilaterals and their corresponding measures; identify 
similar triangles and recall and use their properties. 
4. Recognize relationships between three-dimensional shapes and their two-dimensional 
representations (e.g., nets or two-dimensional views of three-dimensional objects). 
5. Apply geometric properties, including the Pythagorean Theorem, to solve problems. 
Geometry: Geometric Measurement 
1. Draw given angles and lines; measure and estimate the size of given angles, line seg-
ments, perimeters, areas, and volumes. 
2. Select and use appropriate measurement formulas for perimeters, circumferences, areas, 
surface areas, and volumes; find measures of compound areas.
Geometry: Location and Movement
1. Locate points in the Cartesian plane, and solve problems including such points. 
2. Recognize and use geometric transformations (translation, reflection, and rotation) of 
two-dimensional shapes.
(Mullis m.fl., 2009, s. 35:f) 
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6.1.4 Statistik 
Statistik beskrivs i TIMSS ramverk som ett innehållsområde där det ingår att 
veta hur man ska organisera egenhändigt insamlad data eller data som sam-
lats in av andra. Det ingår också att kunna visa data i grafer och diagram och 
att tolka dessa och besvara frågor utifrån data. De bör kunna jämföra förde-
larna med olika sätt att presentera data. Eleverna ska kunna beskriva och 
jämföra egenskaper av data som spridning och centraltendens. Eleverna ska 
kunna identifiera trender i ett datamaterial, göra förutsägelser och utvärdera 
rimliga tolkningar. Eleverna ska också kunna beräkna sannolikhet. 

Tabell 7. Beskrivning av innehållsområdet statistik från TIMSS ramverk. 

Data and Chance: Data Organization and Representation  

1. Read scales and data from tables, pictographs, bar graphs, pie charts, and line graphs. 
2. Organize and display data using tables, pictographs, bar graphs, pie charts, and line 
graphs. 
3. Compare and match different representations of the same data.  

Data and Chance: Data Interpretation 
1. Identify, calculate and compare characteristics of data sets, including mean, median, 
mode, range, and shape of distribution (in general terms). 
2. Use and interpret data sets to answer questions and solve problems (e.g., make inferences, 
draw conclusions, and estimate values between and beyond given data points). 
3. Recognize and describe approaches to organizing and displaying data that could lead to 
misinterpretation (e.g., inappropriate grouping and misleading or distorted scales).
Data and Chance: Chance 
1. Judge the chance of an outcome as certain, more likely, equally likely, less likely, or 
impossible. 
2. Use data to estimate the chances of future outcomes; use the chances of a particular out-
come to solve problems; determine the chances of possible outcomes.
(Mullis m.fl., 2009, s. 37:f) 
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6.2 Elevprestationer  
I artikel II och III studeras samvariationen mellan hur de fyra meningsdi-
mensionerna (se 6.3.1 nedan) uttrycks i TIMSS-uppgifterna och olika elev-
gruppers resultat på uppgifterna.  

Elevurvalet som TIMSS är baserat på, och som också ligger till grund för 
beräkningen av elevresultat i denna studie, är utformat för att vara represen-
tativt för målgruppen, det vill säga alla svenska elever i årskurs 8. Urvalet av 
elever bygger på ett stickprovsurval som genomförs i två steg. I ett första 
steg görs ett slumpmässigt urval av skolor och i ett andra steg görs ett urval 
av hela klasser från de utvalda skolorna. En viktig anledning till att hela 
klasser väljs ut är att det praktiska genomförandet ska fungera utan för stora 
störningar i skolans dagliga verksamhet (Martin & Mullis, 2012). För att 
kompensera för eventuella snedfördelningar viktas all elevdata. I viktningen 
tas hänsyn till sannolikheten för att en viss elev ska väljas ut för att delta i 
provet utifrån aspekterna skola, klass och individ. I de studier som ingår i 
denna avhandling har viktningar använts vid beräkning av elevgrupper.  

Hela TIMSS-materialet består av 217 frågor i matematik, vilket är betyd-
ligt fler än vad som är rimligt för varje enskild elev att besvara. Hela upp-
sättningen av uppgifter som ingår i TIMSS-provet och som är avsett för en 
årskurs, delas därför upp på 14 häften. Varje elev genomför ett provhäfte. 
Varje uppgift finns med i två häften, vilket gör det möjligt att länka samman 
elevsvar från olika häften, genom att använda metoder baserade på Item Re-
sponse Theory (IRT). På så vis skapas en heltäckande uppskattning av resul-
tatet från hela elevpopulationen baserad på så kallade plausible values (Foy, 
Arora & Stanco, 2013).  

Beräkningen av ”plausible values” kan liknas vid en regression där pre-
diktorer är elevens svar på ett antal uppgifter och bakgrundsinformation om 
just den eleven. Baserat på dessa prediktorer görs en förutsägelse om resultat 
på övriga uppgifter. ”Plausible values” är inte avsedda att vara uppskattning-
ar av enskilda elevers prestationer, utan ska fungera som uppskattningar av 
resultat för liknande elever, det vill säga elever med liknande svarsmönster 
och bakgrundsegenskaper i den undersökta populationen. ”Plausible values” 
kan därmed användas för att uppskatta populationsegenskaper, men inte för 
att studera resultat hos enskilda elever (Martin & Mullis, 2012).  

I denna avhandling studeras elevprestationer i stället utifrån elevernas rå-
poäng, det vill säga de faktiska resultat som eleven har presterat på de olika 
uppgifterna, och inte på de ”plausible values” som tillhandahålls av IEA. 
Elevernas råpoäng från TIMSS-uppgifterna är inte lämpliga att använda för 
att jämföra resultat mellan olika elever, eftersom eleverna har arbetat med 
olika uppgifter. Råpoängen tar inte hänsyn till att olika uppgifter kan vara 
olika svåra eller att olika uppgifter har olika maxpoäng. En direkt jämförelse 
av elevernas totalpoäng skulle därför bli missvisande. Råpoängen fungerar 
däremot för att studera svårighet på uppgiftsnivå genom att elevgruppers 
medelvärden på olika uppgifter jämförs. 



 52 

Eftersom olika uppgifter har olika maxpoäng har elevgruppernas medel-
värden på uppgifterna justerats och istället för medelvärdet har percent right 
värdet använts. ”Percent right” beräknas genom att medelpoängen på varje 
uppgift divideras med maxpoängen på uppgiften. På så vis erhålls ett mått på 
lösningsfrekvensen som möjliggör jämförelser mellan uppgifter med olika 
totalpoäng. ”Percent right” värdet 1 innebär att samtliga elever fått full po-
äng på uppgiften. ”Percent right” värdet 0 betyder att ingen elev fått någon 
poäng på uppgiften.  

Obesvarade uppgifter som är placerade sist i ett texthäfte har av IEA ko-
dats som not reached. I analysen i denna avhandling har uppgifter som är 
kodade som ”not reached” inte inkluderats i analysen för just den aktuella 
eleven. Uppgifter som är placerade mitt i ett uppgiftshäfte och har lämnats 
obesvarade har i stället kategoriserats som ”omitted” av IEA. I denna av-
handling har dessa uppgifter kategoriserats som felaktigt besvarade, det vill 
säga som att eleven har fått 0 poäng på uppgiften.  

6.2.1 Elevgrupper 
Variabeln som används för att mäta elevprestationer är uppdelad dels på 
lösningsfrekvenser från alla svenska elever som deltog i TIMSS 2011, dels 
på lösningsfrekvenser från låg- respektive högpresterande elever, det vill 
säga de två kvartilerna med lägst respektive högst resultat i TIMSS 2011. 
Gränsen för vilka elever som har kommit att ingå i en viss grupp är inte ex-
akt eftersom gränsen mellan två poängnivåer inte sammanfallit exakt med 
kvartilgränsen för elevgruppen. De elevgrupper som har studerats i denna 
avhandling kan beskrivas som två grupper som presterat högt respektive lågt 
på TIMSS, även om grupperna inte exakt avgränsas till kvartilerna. Eleverna 
har inte ställts inför samma uppgifter, men genom elevgruppens storlek, 
5573 elever, så antas den gjorda gruppindelningen kunna visa skillnader 
mellan elever som når höga respektive låga resultat på ett tillfredsställande 
sätt. Ett t-test av de genomsnittliga provresultaten för de två elevgrupperna 
visade signifikanta skillnader mellan de två grupperna (p = 0,000). 

Hela det svenska elevurvalet består av 5573 elever, men såsom beskrivits 
ovan besvaras varje uppgift endast av vissa elever. Detta innebär att det i 
genomsnitt finns 784 elevlösningar för varje uppgift. När eleverna delas upp 
i kvartiler blir antalet elevlösningar på varje uppgift ungefär en fjärdedel av 
de totala 784 elevlösningarna. Det genomsnittliga antalet elevlösningar till-
gängliga för varje elevgrupp och per uppgift i varje innehållsområde presen-
teras i Tabell 8. 
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Tabell 8. Genomsnittligt antal elevlösningar per uppgift. 

 Algebra Statistik Geometri Aritmetik Totalt 
Hela den svenska elev-
gruppen 767 789 788 790 784 

Lågpresterande elever 186 171 184 196 184 

Högpresterande elever 204 217 215 219 212 

Att sätta gränserna för elevgrupperna vid kvartilerna är ett val som har gjorts 
för att ringa in grupper av elever som av olika anledningar presterar högt 
respektive lågt i det studerade materialet. Andra gränser för prestationsnivåer 
är möjliga och har använts i andra studier. Exempelvis sätter Reikerås (2006) 
gränsen för låga prestationer vid 15 procent av eleverna i en kommun som 
presterar lägst resultat på ett test. I mina studier använder jag en högre gräns, 
kvartilgränsen, och på så vis inkluderas fler elever än de som presterar abso-
lut lägst respektive högst resultat.  

I linje med det didaktiskt baserade receptionsteoretiska perspektivet be-
traktas inte eleverna som hög- respektive lågpresterande i sig själva och obe-
roende av situationen. Resultaten uppkommer i mötet mellan eleven och 
materialet.  

6.3 SFL-baserad modell för analys 
I denna avhandling utvecklas och prövas en SFL-baserad modell för analys 
av ämnesspråk i form av de semiotiska resurserna skrivet språk, bilder och 
matematiska symboler, såsom de förekommer i matematikuppgifter i TIMSS 
2011. Utgångspunkten i SFL i kombination med tidigare forskning om äm-
nesspråk utgör en stabil grund för att motivera urvalet av relevanta språkliga 
drag som har använts för att studera funktioner i ämnesspråk i matematik (se 
avsnittet 6.3.1. om de fyra meningsdimensioner nedan).  

Analysmodellen syftar till att studera meningserbjudande som realiseras i 
ämnesspråket och att även kunna kvantifiera resultaten. Utifrån den teore-
tiska ramen betraktas språket som en resurs med en betydelsepotential som 
anpassas efter kommunikationen i den aktuella situationen. I denna avhand-
ling studeras ett större antal matematikuppgifter som kan betraktas som 
ögonblicksbilder av hur olika språkliga resurser används. Genom att kvanti-
fiera resultaten, och på så vis lägga samman ett antal ögonblicksbilder, blir 
det möjligt att beskriva övergripande strukturer i ämnesspråket i ett stort 
material, som exempelvis TIMSS utgör, även om detaljer kopplade till varje 
enskild text eller uppgift inte kan uppmärksammas.  

En viktig fråga gäller även hur meningskapande kan studeras kvantitativt. 
Utifrån det didaktiskt baserade receptionsteoretiska perspektivet betraktas 
mening som något som skapas av individen i situationen. Mening är alltså 
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inte något objektivt som existerar i sig självt och som kan överföras från 
individ till individ. Mening betraktas inte heller som något fast och precist 
som kan uttryckas i en text. En text kan däremot uttrycka ett erbjudande om 
mening. I denna avhandling studeras det meningserbjudande som ges i ma-
tematikuppgifter i TIMSS 2011 och som realiseras genom det ämnesspråk 
som används.  

Resultatet av elevers meningsskapande i mötet undersöks här i form av 
lösningsfrekvenser som dock endast visar en del av den mening som elever-
na möjligen skapar. Det är också möjligt att de exempelvis skapar mening 
om vad det innebär att kunna matematik, vad prov är och vilka de själva är 
som matematiker. Detta är aspekter av meningsskapande som inte undersöks 
i denna avhandling. 

6.3.1 Fyra meningsdimensioner  
Den SFL-baserade analysmodell som används i denna avhandling har skap-
ats utifrån språkliga drag som har identifierats som karaktäristiska för skol-
språk i allmänhet och för ämnesspråk i matematik i synnerhet (se kapitel 4) 
och som dessutom har varit möjliga att inkludera i en kvantitativ analys. 
Tidigare forskning om vad som är centrala drag i ämnesspråk sammanfatta-
des i fyra meningsdimensioner packning, precisering, personifiering och 
presentation (se även beskrivning i artikel I). Utifrån tidigare forskning och 
den språkliga information som antingen fanns tillgänglig i databasen från 
projektet Matematikens och naturvetenskapens texter och språk i prov 
(http://stp.lingfil.uu.se/timss/#Publikationer) eller som var möjlig att få fram 
genom en manuell analys, valdes de språkliga drag som sedan användes för 
att operationalisera hur språket realiserar dessa meningsdimensioner. Ana-
lysmodellen och de valda språkliga dragen har i flera skeden presenterats 
och diskuterats vid olika seminarier och på så vis har oklarheter kunnat un-
danröjas samtidigt som analyskategorierna har finslipats. 

De studerade språkliga dragen ger ingen helhetsbild av ämnesspråk i ma-
tematik. Inom ramen för SFL erbjuds också många andra möjligheter att 
analysera andra aspekter av språkanvändning förutom de som har inkluderats 
i analysmodellen. Exempel på några sådana analyser av språkliga drag som 
också är relevanta för studier av ämnesspråk i matematik är att undersöka 
vilken typ av substantiv (deltagare) och verb (processer) som används för att 
erbjuda ideationell mening, appraisalanalys kan används för att undersöka 
interpersonell mening, och tema-rema-mönster och lexikaliska kedjor kan 
studeras som textuellt meningserbjudande. Denna typ av studier kräver en 
mer ingående analys och har därför inte inkluderats i den modell som an-
vänds i denna avhandling.  

Meningsdimensionerna packning och precisering studeras som aspekter 
av den ideationella meningen, personifiering som en aspekt av den interper-
sonella meningen och presentation som en aspekt av den textuella meningen. 
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Meningsdimensionerna är språkövergripande och kan även studeras med 
hjälp av andra språkliga drag som passar bättre för ett visst språk, en viss 
kontext eller forskningsfråga. Meningsdimensionerna kan, som i denna av-
handling, även studeras inom olika semiotiska resurser.  

Meningsdimensionerna är ett sätt att organisera en analys av språk och att 
operationalisera hur språket realiserar meningserbjudande inom de tre meta-
funktionerna. Meningsdimensionerna är dock inte strikt avgränsade från 
varandra. Exempelvis så kan de språkliga drag som ingår i meningsdimens-
ionen precisering, även fylla funktionen att packa information. Ett annat 
exempel på hur meningsdimensionerna länkar i varandra är bisatser som 
också kan ses som ett sätt att packa information, eller passivform som dels är 
ett sätt att organisera texten och dels också bidrar till en avpersonifiering av 
innehållet.  

Genom att undersöka hur meningsdimensionerna packning, precisering, 
personifiering och presentation realiseras språkligt görs dock ingen analys 
eller jämförelser av vilka olika specifika aspekter av ett innehåll som ut-
trycks, exempelvis vilka ämnesspecifika ord som används, om en uppgift rör 
bråkräkning eller procent, vilka räknesätt som används eller vilka specifika 
delmoment som berörs. 

6.3.2 Analyserade språkliga drag 

De språkliga drag som har använts för analys av meningsdimensionerna 
inom de tre semiotiska resurserna: skrivet språk, bilder och matematiska 
symboler, beskrivs i Tabell 9 till 12 nedan. 

Tabell 9. Operationalisering av meningsdimensionen packning 

Ideationell metafunktion 

Meningsdimension Semiotisk resurs Analyserade drag

Packning 

Skrivet språk 
Substantiv  
Långa ord 

Bilder 

Sifferuttryck 
Uttryck som innehåller bokstä-
ver för tal 
Etiketter

Matematiska symboler 

Bokstäver för tal 
Bokstäver för etiketter 
Markörer för negativa tal 
Likhetstecken 
Exponenter 
Markörer för irrationella tal  
Ekonomiska uttryck  
Omvänd vänster- höger-ordning  



 56 

Långa ord består av fler än sex tecken i enlighet med Björnsson (1968). Eti-
ketter är till exempel benämningar på vinklar eller benämningar i tabeller 
och diagram. För analysen av bilder räknas antalet etiketter i bilderna. För 
analysen av symboler räknas antalet bokstäver i de symboluttryck som utgör 
etiketter, exempelvis symboluttrycket ABCDE i Figur 5. Ekonomiska uttryck 
innebär matematiska symboluttryck som uttrycks på ett kondenserat och, i 
detta avseende, ekonomiskt sätt. Ett exempel är att undvika multiplikations-
tecknet som i uttrycket xyz. Avvikelser från vänster-till-höger ordningen 
innebär att den traditionella formen för att organisera informationsflödet från 
vänster till höger, har ändras med hjälp av parenteser eller prioriteringsreg-
ler, vilket indikerar packade uttryck. 

Tabell 10. Operationalisering av meningsdimensionen precisering 

Ideationell metafunktion 

Meningsdimension Semiotisk resurs Analyserade drag

Precisering 

Skrivet språk 

Adjektiv 
Adverb 
Räkneord 
Particip

Bilder 
Indikatorer för vinklar  
Längdmått  
Skuggning 

Matematiska symboler 

Decimaltecken  
Procenttecken 
Enheter  
Värdesiffror 
Parentestecken

Tabell 11. Operationalisering av meningsdimensionen personifiering 

Interpersonell metafunktion 

Meningsdimension Semiotisk resurs Analyserade drag

Personifiering 
 

Skrivet språk 
Egennamn 
Personliga pronomen

Bilder Kodningsorientering 

Matematiska symboler Symboluttryck 

Personifiering i bilderna här studeras i form av kodningsorientering (Kress & 
van Leeuwen, 2006). Utifrån kodningsorienteringen som uttrycks i en bild 
markeras olika typer av sanningsanspråk. I till exempel vissa vetenskapliga 
sammanhang får en abstrakt och dekontextualiserad bild större tillförlitlighet 
jämfört med en bild som uttrycker en naturalistisk representation av en spe-
cifik situation. Olika typer av kodningsorientering med varierande grad av 
abstraktion eller konkretion kan förekomma i bilder i matematikuppgifter. 
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Ett typiskt exempel på en bild med en vetenskaplig kodningsorientering är 
ett diagram eller en helt stiliserad återgivning av en verklig situation, utan 
perspektiv eller detaljer.  

I analysmodellen antas matematiska symboler indikera en låg grad av per-
sonifiering i uppgiften. Enligt O'Halloran (2005), finns det ingen möjlighet 
att uttrycka värderingar, attityder och känslor genom matematiska symboler. 
Istället ger matematiska symboler signaler om vara fria från värderingar och 
på så vis uttrycka en hög nivå av icke-förhandlingsbar sanning. Ju fler sym-
boler och färre ord det finns i en uppgift, desto mer begränsas möjligheterna 
att uttrycka ett personifierat innehåll.  

Tabell 12. Operationalisering av meningsdimensionen presentation. 

Textuell metafunktion 

Meningsdimension Semiotisk resurs Analyserade drag

Presentation 

Skrivet språk 
Bisatser 
Passivform

Bilder 
Ideal placering 
Givet/nytt 

Matematiska symboler 
Ideal placering 
Givet/nytt 

Med betydelse för textuella metafunktionen kan olika informationsvärde ut-
tryckas genom att ett textelement placeras inom olika områden, till exempel på 
en boksida (Alshwaikh, 2011; Kress & van Leeuwen, 2006). Information som 
anses vara känd av läsaren är oftast placerad till vänster på sidan. På den högra 
delen av sidan placeras ny information. En annan aspekt av olika informat-
ionsvärde utifrån olika områden på en sida gäller ifall ett element placeras högt 
eller lågt. Ideala textelement är vanligtvis placerade högt, medan textelement 
som betraktas som mer vardagliga och specifika placeras långt ner på sidan.  

6.3.3 Datorbaserad kategorisering  
Beräkningen av meningsdimensionernas värden bygger på en datorbaserad 
klassificering av merparten av de skrivna språkdragen i uppgifterna i 
TIMSS. Den databaserade klassificeringsmetoden bidrar till att säkerställa 
avhandlingens reliabilitet på så vis att de språkliga klassificeringarna är 
framtagna på ett objektivt sätt oberoende av mänsklig intuition.  

Klassificeringen är hämtad från en databas skapad i ett tidigare projekt 
Matematikens och naturvetenskapens texter och språk i prov 
(http://stp.lingfil.uu.se/timss/#Publikationer). Projektets syfte var att studera 
skriftspråkets betydelse i de internationella undersökningarna TIMSS och 
PISA (Programme for international student assessment). Inom projektets ram 
skapades en databas med språklig information kring varje uppgift. För klas-
sificeringen har Extensible Markup Language (XML) använts. XML kan 
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beskrivas som ett metaspråk för att beskriva andra språk. I detta fall har 
XML används för att markera ordklassen för varje ord i uppgifterna. Denna 
ordklassklassificering är baserad på de svenska Parole taggarna 
(http://spraakbanken.gu.se/parole/tags.phtml). Användningen av en datorba-
serad klassificering erbjuder fördelar i form av att möjliggöra snabba ana-
lyser av stora material. Den information som finns tillgänglig i den använda 
databasen är antalet ord per uppgift, ordlängd, meningslängd, och ordklass i 
de olika uppgifterna. Databasen har legat till grund för de studier som ingår i 
artikel I och II i denna avhandling.  

I samband med klassificeringen har vissa ställningstaganden behövt göras 
eftersom de databaserade klassificeringsverktygen som använts, inte är skap-
ade för den specifika typ av text som de studerade matematikuppgifterna 
utgör. Alla ord har inkluderats i klassificeringen. Detta har inneburit att även 
ord som finns i tabeller, diagram och svarsalternativ har inkluderats i beräk-
ningen av variabler. I vissa fall har det inneburit att ett visst ord eller ord-
form har upprepats flera gånger till exempel i de fyra svarsalternativen. Ar-
gumentet för att inkludera alla ord som ingår i varje uppgift är att varje skri-
vet ord ingår som en del i den skriftspråkliga semiotiska resursen och bidrar 
därmed till att uttrycka matematiken i uppgiften. I de fall där uppgifterna 
består av en ingress följd av ett antal delfrågor så har texten i ingressen in-
kluderats i de deluppgifter där informationen i ingressen har varit nödvändig 
för att lösa deluppgiften. Detta innebär att vissa ingresstexter har räknats 
flera gånger och ingår i analysen av flera deluppgifter.  

6.3.4 Manuell analys  
De språkliga drag som ingår i analysen av bilder och symboler, samt person-
liga pronomen, bisatser och passivform i skrivet språk, har kategoriserats 
manuellt.  

I kategoriseringen av bilder inkluderades realistiska bilder som föreställer 
verkliga föremål, geometriska figurer, tabeller och diagram. Vad det gäller 
de språkliga drag som ingår i analysen av bilder, exempelvis bokstäver och 
etiketter, är det enbart de drag som förekommer i bilderna som har räknats.  

När det gäller kategoriseringen av symboler, har alla matematiska symbo-
ler som förekommer i uppgiften, alltså även i bilder, räknats och inkluderats 
i analysen.  

Kategoriseringen har i de flesta fall handlat om relativt reliabla beräk-
ningar, som exempelvis beräkning av antalet operatorer i uppgifterna. I de 
fall där en högre grad av tolkning har krävts för kategoriseringen, till exem-
pel i kategoriseringen av kodningsorientering i bilder, har reliabiliteten tagits 
i beaktande genom sambedömning i oklara fall.  



6.3.5 Beräkning av index och meningsdimensionsprofiler 
För att beskriva hur de fyra meningsdimensionerna används i varje inne-
hållsområde, har index för varje meningsdimension i varje uppgift beräknats. 
Indexvärdet beskriver uppgiftens grad av packning, precisering, personifie-
ring och presentation och fungerar som en variabel när samvariation mellan 
språk och elevprestationer studeras. Medelvärden för indexen inom varje 
innehållsområde presenteras grafiskt i individualprofiler (Befring, 1994), 
vilka här benämns meningsdimensionsprofiler.  

För att beskriva hur dessa beräkningar har gått till används uppgiften i Fi-
gur 5 nedan som ett exempel. Beräkningsprocessen beskrivs även i de tre 
artiklarna som ingår i avhandlingen.  

  
Figur 5. Exempeluppgift från TIMSS 2011 (Skolverket, 2014 s. 70).  
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1. För analysen av bilder och matematiska symboler räknades först alla 
de för analysen aktuella dragen i varje uppgift. De analyserade dra-
gen beskrivs i Tabell 9 till 12 ovan. Här ges ett exempel på hur de 
olika dragen i uppgiften i Figur 5 har räknats: 

Tabell 3. Beskrivning av kodning för Figur 5. 

Skrivet språk Bilder Symboler 
Packning: 
Antal långa ord: 2 
Antal substantiv: 5 
 
Precisering: 
Antal adjektiv: 2 
Antal adverb: 2 
Antal räkneord: 0 
Antal particip:0 
 
Personifiering: 
Antal egennamn: 0 
Antal personliga pronomen: 2 
 
Presentation: 
Antal bisatser: 1 
Antal passivformer:0 
 

Packning:  
Antalet sifferuttryck: 0 
Antalet uttryck som innehåller 
bokstäver för tal: 0 
Antalet etiketter: 5 
 
Precisering: 
Antal Indikatorer för vinklar: 
0 
Antal längdmått: 0 
Antal skuggning:0 
 
Personifiering:  
Kodningsorientering: 4 
 
Presentation: 
Ideal placering: 1 x 3 
Givet/nytt: 1x 2 

Packning: 
Antalet bokstäver för tal: 0 
Antalet bokstäver för etiket-
ter: 10 
Antalet markörer för negativa 
tal: 0 
Antalet likhetstecken: 0 
Antalet exponenter: 0 
Antalet markörer för irration-
ella tal:0 
Antalet ekonomiska uttryck: 0 
Omvänd vänster- höger-
ordning: 0 
 
Precisering: 
Antalet decimaltecken: 0 
Antalet procenttecken: 0 
Antalet enheter: 0 
Antalet värdesiffror: 0 
 
Personifiering: 
Antalet symboluttryck: 6  
 
Presentation: 
Ideal placering: 5 x 3  
1 x 2 
Givet/nytt: 5 x 2 
1x 3

  

Kodningsorienteringen i varje bild analyserades på en fyrgradig 
skala. En vetenskaplig kodningsorientering gavs faktorn 4, en semi-
vetenskaplig kodningsorientering gavs faktorn 3, en seminaturalist-
isk kodningsorientering gavs faktorn 2 och naturalistisk kodningso-
rientering i bilden gavs faktorn 1.  

För analysen givet/nytt i meningsdimensionen presentation fick 
varje bild eller symboluttryck faktorn 1 när den hade en position till 
vänster om andra textelement, faktorn 2 för ett centralt läge och fak-
torn 3 för en position till höger om andra textelement.  

För att fånga hög respektive låg placering av bilderna och symbo-
ler, gavs en hög placering faktorn 3, som ett mått på en ideal place-



 61

ring. En bild eller symbol som var placerad i mitten fick faktorn 2 
och en låg position i uppgiften gav faktorn 1. 

2. I ett andra steg räknades antalet ord, matematiska symboluttryck och 
bilder i varje uppgift. Ett symboluttryck definieras här som en upp-
sättning siffror, bokstäver och operatorer som är separerade från 
andra uttryck eller ord med mellanslag. Även ord och matematiska 
symboler som finns i bilder räknades och svarsalternativ ingår i ana-
lysen. Bildframställningar av verkliga föremål, geometriska former 
och figurer, modeller, tabeller och diagram räknas som bilder.  

I uppgiften i Figur 5 finns det 20 ord, 1 bild och 6 symboluttryck. 
3. Antalet av varje analyserat drag i en uppgift dividerades med antalet 

ord, bilder eller symboluttryck i varje uppgift. Genom detta steg be-
räknades proportionen av de olika dragen i syfte att undvika att 
längden på uppgiften eller antalet bilder skulle bli avgörande för re-
sultatet. När det gäller Exempeluppgiften i Figur 5 har exempelvis 
de analyserade dragen som beräknades för bilder dividerats med 1. 
Dragen som beräknades för symboler har dividerats med 6 och dra-
gen som beräknades för skrivet språk dividerades med 20.  

4. I ett nästa steg beräknades z-värden för varje kvot från det föregå-
ende steget. Genom att använda z-värden standardiseras variabler på 
olika skalor så att det därmed blir möjligt att göra jämförelser mellan 
dessa. Z-värden visar hur många standardavvikelser varje uppgift 
skiljer sig från genomsnittet (Borg & Westerlund, 2006). Formeln 
för beräkning av z-värden är: 

	 

 där x är värdet av det analyserade draget i den aktuella uppgiften,  
är det totala medelvärdet för det analyserade draget i alla uppgifter i 
alla innehållsområden och 	 är standardavvikelsen för alla uppgif-
ter i alla innehållsområden.  

   För de båda måttet på personifiering byttes tecken, så att negativa 
värden blev positiva och positiva värden blev negativa. Detta gjordes 
i avsikt att fånga en hög grad av personifiering med höga värden och 
en låg grad av personifiering med låga värden och på så vis under-
lätta analysen. 

5. Fyra meningsdimensionsindex skapades genom att addera z-värdena 
för de analyserade dragen som ingår i varje meningsdimension. På 
så vis fick varje uppgift ett indexvärde för varje meningsdimension. 
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6.4 Statistiska verktyg för att studera samvariation 
mellan språkliga meningsdimensioner och 
elevprestationer 
För att undersöka en eventuell relation mellan meningsdimensioner inom 
varje uppgift och elevernas lösningsfrekvenser, har en korrelationsanalys 
genomförts. För den statistiska analysen har programvaran IBM SPSS 
Statistics 22 använts. Uppgifterna i materialet har varit uppdelat på de fyra 
innehållsområdena. Ett Shapiro-Wilks test visade att meningsdimensionerna 
inte är normalfördelade på uppgifterna varför prövningen måste ske med ett 
icke-parametriskt test (Borg & Westerlund, 2006). Av denna anledning har 
ett Spearmans rankkorrelationstest använts för att testa korrelationen mellan 
meningsdimensioner och elevresultat.  

6.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets har formulerat fyra etiska grundkrav som varje forskare 
ska ta hänsyn till då en undersökning genomförs. De fyra grundkraven be-
nämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007).  

Dessa krav gäller studier som direkt eller indirekt handlar om individer, 
exempelvis observationer, intervjuer och enkäter. Innevarande studie omfat-
tar texter och elevinformation som finns tillgänglig i tidigare insamlade da-
tabaser och därmed är dessa huvudkrav inte relevanta. Det som däremot ska 
beaktas i en studie av det här slaget är noggrannhet i hanteringen av de sek-
retessbelagda uppgifterna som ingår i TIMSS-materialet. Tillstånd att an-
vända sekretessbelagda uppgifter från TIMSS-studien har också inhämtats.  

6.6 Validitet  
Vid ett övervägande om huruvida studien mäter det som avses att mäta, det 
vill säga studiens interna validitet (se t.ex. Kilpatrick, 1992) så studeras och 
beskrivs matematikens realisering i form av meningsdimensioner och där-
med vilka språkliga krav som ställs på eleverna i arbetet med matematikupp-
gifter i TIMSS. Andra språkliga drag hade varit möjliga att studera, men de 
variabler som nu ingår i studien bygger på tidigare forskning som rör skol- 
och ämnesspråk och elevers möte med detta språk och är också språkliga 
drag som har varit möjliga att kvantifiera.  

De meningsdimensionsprofiler som redovisas i artikel I och III bygger på 
medelvärden av de olika indexen i de fyra innehållsområdena i TIMSS. Här 
är det värt att notera att det i en del fall förekommer så kallade outliers. Då 
syftet med meningsdimensionsprofilerna är att ge en beskrivning av de olika 
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innehållsområdena i sin helhet har ”outliers” inkluderats i profilerna ef-
tersom de bedöms representera viktiga delar av ämnesspråket. När det gäller 
analysen av bilder utgör ”outliers” i många fall en stor del av materialet och 
inte minst variationen i materialet. 

När det gäller extern validitet så har meningsdimensionsprofilerna skapats 
utifrån det språk som används i uppgifter inom de fyra innehållsområdena i 
TIMSS 2011. Detta innebär att indexen för meningsdimensionerna endast 
visar hur de analyserade uppgifterna i de fyra innehållsområdena i TIMSS 
förhåller sig till varandra. Denna studie säger därmed inget om huruvida 
analysen av språket är överförbar till andra praktiker såsom läromedel eller 
nationella prov. 

En korrelationsanalys som de som genomförs mellan meningsdimensions-
index och elevpoäng i artikel II och III säger inget om orsaksförhållandet, 
endast huruvida det finns en samvariation mellan de båda testade variabler-
na. En positiv signifikant korrelation visar att när det finns en högre grad av 
det aktuella språkliga draget i uppgifterna så klarar en större andel av elever-
na i den undersökta gruppen att lösa uppgifterna. Analysen visar dock inte 
vad detta samband beror på. Det är möjligt att språket i uppgiften har påver-
kat elevens resultat, men det finns dock en risk att det föreligger ett så kallat 
skensamband som orsakar korrelationen. Ett skensamband innebär att en 
tredje faktor ger upphov till sambandet. Detta är möjligt om det finns ett 
samband mellan språket och den tredje faktorn, samtidigt som det finns ett 
samband mellan elevresultat och den tredje faktorn. Denna tredje faktor 
skulle till exempel kunna vara kognitiv domän i uppgiften. 

I enlighet med det didaktiskt baserade receptionsteoretiska perspektivet så 
är det flera olika aspekter som har betydelse för elevens möte med ett erbju-
det innehåll. En signifikant korrelation mellan elevresultat och språk i upp-
gifterna indikerar att det aktuella språkliga uttrycket kan betraktas som en 
didaktisk utmaning relevant att ta i beaktande för att kunna genomföra en 
undervisning inriktad mot ”disciplinary literacy”. När korrelationsanalysen å 
andra sidan inte visar några signifikanta korrelationer mellan elevresultat och 
språk, så innebär det inte att vi säkert vet att den studerade språkliga 
aspekten inte har betydelse för elevernas möte med innehållet. Snarare kan 
det vara så att andra aspekter har ännu större betydelse. 

Resultaten från korrelationsanalyserna mellan meningsdimensionernas 
index och elevresultat på uppgifterna är baserade på ett elevurval som är 
framtaget för att vara representativt för svenska elever i årskurs 8. Det bör 
därför vara rimligt att anta att resultaten från korrelationsanalyserna är över-
förbara på svenska elever generellt. 
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7. Summering av artiklar 

Tillsammans utgör de tre artiklarna som ingår i avhandlingen en helhet, som 
svarar mot det övergripande syftet att bidra med kunskap om ämnesspråk i 
matematik och om hur hög- respektive lågpresterande elevers möte med 
ämnesspråk ser ut. Även det andra syftet, att utveckla och pröva en modell 
för att kvantitativt kunna beskriva och analysera ämnesspråk i matematik på 
grundskolenivå, behandlas i artiklarna. Artiklarna utgör delstudier som på 
olika vis uppfyller de båda syftena. I artikel I och III beskrivs språket i ma-
tematikuppgifter i den svenska versionen av den internationella studien 
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011, för 
årskurs 8. I artikel II och III undersöks relationen mellan språket i de stude-
rade matematikuppgifterna och hög- och lågpresterande elevers resultat.  

7.1 Linguistic features and their function in different 
mathematical content areas in TIMSS 2011 (Artikel I) 
Det övergripande syftet med denna artikel är att bidra med kunskap om hur 
ämnesspråk i matematik används i fyra matematiska innehållsområden: al-
gebra, statistik, geometri och aritmetik i uppgifter i TIMSS 2011 för årskurs 
8. I studien undersöks den semiotiska resursen skrivet språk. 

Det analytiska ramverk som studien bygger på är systemisk funktionell 
lingvistik (SFL) (se Halliday & Matthiessen, 2004). Utifrån SFL och en syn-
tes av tidigare forskning om matematiskt ämnesspråk och skolspråk gene-
rellt, identifieras fyra meningsdimensioner: packning, precisering, personifi-
ering och presentation, som utgör grunden för analysen.  

En automatisk språkklassificering i kombination med en manuell analys 
av vissa språkliga drag har använts för analysen av språket i uppgifterna. För 
att möjliggöra en beskrivning av spannet från vardagligt till ämnesspecifikt 
inom de fyra meningsdimensionerna har även en kvalitativ analys av språket 
genomförts. I den kvalitativa analysen undersöktes hur de språkliga dragen, 
som uttrycker de tre meningsdimensionerna packning, precisering och pre-
sentation, uttrycker ämnesspecifikt eller vardagligt innehåll.  

Resultaten redovisas i form av profiler, som visar medelvärden för de 
olika meningsdimensionerna inom varje innehållsområde, se Figur 6 nedan.  



 
Figur 6. Profiler över meningsdimensioner i algebra, statistik, geometri och aritmetik. 

Resultaten från denna studie visar skillnader i det språk som används inom 
de olika matematiska innehållsområdena i TIMSS. När det gäller de stude-
rade uppgifterna inom algebra karaktäriseras det register som uttrycker inne-
hållet av en medelhög grad av packning. Denna packning uttrycks oftast av 
ämnesspecifika substantiv och långa ord. I genomsnitt uttrycks innehållet i 
algebra av en låg grad av precisering och personifiering. De bisatser som 
förekommer i de studerade algebrauppgifterna i TIMSS är ofta av ämnesspe-
cifik typ, som exempelvis när ”x = 4”.  

Det register som uttrycker innehållet i geometriuppgifterna visar vissa 
likheter med registret i algebra, men i geometri är andelen ämnesspecifika 
ord som uttrycker packning och precisering ännu högre. Å andra sidan är 
graden av personifiering mycket låg.  

Vidare kännetecknas registret som uttrycker innehållet i statistikuppgif-
terna av höga medelvärden i alla de fyra meningsdimensionerna där pack-
ningen och preciseringen uttrycks med en hög andel av vardagliga ord. Dess-
sutom uttrycks uppgifterna i statistik av en mycket hög grad av personifie-
ring.  

De studerade uppgifterna i aritmetik uttrycks med ett register som liknar 
registret i statistik när det gäller precisering och personifiering. Graden av 
packning är mycket låg och graden av komplexitet i presentationen är på en 
genomsnittlig nivå. 

Skillnader i profilerna över meningsdimensionerna och därmed i regist-
ren, är i enlighet med systemisk funktionell lingvistik inte slumpmässig, utan 
är olika sätt att realisera olika innehåll i fyra olika matematiska områden. 
Skrivet språk i de studerade uppgifterna i algebra uttrycker i högre grad ge-
nerella samband och relationer i form av de ämnesspecifika former som rea-
liserar registret, medan det i statistikområdet realiseras en mer vardagsan-
knuten matematik. Resultaten av analysen visar att skriftspråket i matematik 
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är en del av innehållet och att det används som en resurs att realisera olika 
innehåll på olika sätt.  

I studien diskuteras ämnesspråket utifrån hur generalitet uttrycks i skrivet 
språk. Sammantaget visar ämnesspråket olika grader av generalitet, som 
varierar mellan de olika innehållsområdena. I statistik och aritmetik är gra-
den av personifiering är hög, vilket enligt Edling (2006) tyder på en låg nivå 
av generalitet och att texten snarare rör specifika objekt och situationer. De 
språkliga drag som uttrycker packning och precisering i dessa två innehålls-
områden har ofta en vardaglig karaktär. I algebra och geometri är däremot 
graden av personifiering låg och de språkliga drag som uttrycker packning 
och precisering är ofta uttryck för ämnesspecifika begrepp som är generella 
och oberoende av tid och plats. Det kan även röra sig om klassificeringar och 
relationer, snarare än specifika situationer. Edling (2006) påpekar att graden 
av generalitet ofta ökar i de senare skolåren, och att förstå innebörden av 
generella begrepp, utan koppling till en specifik situation, är ofta en utma-
ning för elever. Denna studie visar att både specifikt och generellt innehåll 
uttrycks parallellt i olika matematiska uppgifter i TIMSS 2011 och att ele-
verna förväntas klara av att växla däremellan.  

I studien diskuteras även hur ämnesspråket kan uttrycka två olika sätt att 
betrakta och förstå matematiska begrepp (se Sfard, 1991). Dessa två sätt 
innebär att en matematisk operation som exempelvis ”3 + 5” kan uppfattas 
strukturellt (som ett objekt) eller operativt (som en process och något som 
ska räknas ut). Uttryckt i skrivet språk motsvarar en förståelse av en operat-
ion som en process ett kongruent uttryck, där en process beskrivs med hjälp 
av ett verb. Att den matematiska operationen förstås som ett objekt motsva-
ras av ett inkongruent språkligt uttryck, där processen beskrivs med ett sub-
stantiv. Den inkongruenta formen är ett vanligt inslag i skriftligt akademiskt 
språk (Halliday & Matthiessen, 2004). Denna studie av uppgifter i TIMSS 
2011 visar att packning, i form av ämnesspecifika substantiv som uttrycker 
matematik som ett objekt, är vanligare i algebra och geometri jämfört med 
statistik och aritmetik. Exempel på ämnesspecifika substantiv som beskriver 
matematik som objekt är uppskattning eller multiplikation. Ett annat exem-
pel från TIMSS 2011 är frågan vad har y för värde? En kongruent språklig 
form som uttrycker uppgiften som en process, kunde ha varit en verbkon-
struktion såsom vad blir y? De olika sätten att använda inkongruenta respek-
tive kongruenta uttryck i olika innehållsområden visar att det skrivna språket 
kan ses som en integrerad del av dessa ämnesområden och att de därmed 
också har betydelse för hur eleverna erbjuds att förstå de matematiska be-
greppen. 

Studien visar att skolmatematiken inte har ett ämnesspråk, utan snarare att 
olika ämnesområden uttrycks med olika register. Denna variation i det 
skrivna språket är en viktig didaktisk fråga eftersom språket är ett redskap 
för att uttrycka undervisningens innehåll på olika sätt. Tidigare forskning 
betonar att lärande i ett ämne också innebär att lära sig ämnets språk (Abel & 
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Exley, 2008; Lemke, 1990; Schleppegrell, 2007; Unsworth, 1997). För 
undervisningen i matematik är det därför viktigt att eleverna utvecklar kun-
skap om språket i de olika innehållsområdena och lär sig att hantera dessa 
olika sätt att uttrycka innehåll. 

7.2 Meaning dimensions in mathematical subject 
language in different content areas in TIMSS and their 
relation to the results of high and low performing 
students (Artikel II) 
Denna studie syftar till att undersöka mötet mellan elever och det skrivna 
språk som används i olika matematiska innehållsområden i den svenska 
versionen av TIMSS 2011 för årskurs 8. I fokus för studien står två kontras-
terande grupper: hög- och lågpresterande elever, vars skiftande behov 
undervisningen ska möta. Skriftspråket i uppgifterna i TIMSS studeras uti-
från olika språkliga drag som uttrycker fyra meningsdimensioner: packning, 
precisering, personifiering och presentation, i fyra innehållsområden alge-
bra, statistik, geometri och aritmetik. För att studera mötet mellan elever och 
språk genomfördes en korrelationsanalys mellan indexvärden för menings-
dimensionerna i uppgifterna och de två elevgruppernas resultat. De elev-
grupper som undersöks är de kvartiler som presterar högst respektive lägst 
resultat i TIMSS. I kombination med tidigare forskning om elevers möte 
med ämnesspråk och utifrån ett didaktiskt baserat receptionsteoretiskt per-
spektiv ger resultaten underlag för en diskussion om hur olika former av 
matematiskt ämnesspråk kan ha betydelse i en undervisning som syftar till 
att utveckla elevernas ”disciplinary literacy”.  

Resultaten av analysen visar tre huvudmönster i relationerna mellan hur 
meningsdimensioner uttrycks i uppgifter i olika innehållsområden i TIMSS 
och elevresultat. En av de signifikanta korrelationerna som framkom gäller 
packning i uppgifter i algebra. När en hög grad av packning uttrycks i skrivet 
språk i algebra lyckas färre av de lågpresterande eleverna lösa uppgifterna. 
Korrelationen går i samma riktning, men är inte signifikant för elever i den 
högpresterande gruppen. Detta stödjer resultaten från en studie av Straehler 
Pohl m.fl. (2014) som visar att lågpresterande elever inte får tillräckligt med 
stöd i att ta steget från ett kontextualiserat vardagsorienterat innehåll till ett 
mer dekontextualiserat och ämnesspecifikt innehåll. På så vis uppstår en risk 
att lågpresterande elever hamnar i svårigheter när de möter ett dekontextuali-
serat innehåll med en hög grad av packning. Korrelationsanalysen visar ing-
en relation mellan elevresultat och hög grad av packning i andra innehålls-
områden förutom algebra.  

Resultaten från artikel I visar att packningen i algebra till stor del är base-
rad på ett dekontextualiserat innehåll och ämnesspecifika ord. Algebra är ett 
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ämnesområde som ofta anses som svårt och som svenska elever generellt 
presterar mindre bra inom (Skolverket, 2012). Enligt resultaten av denna 
studie kan en anledning till de svaga resultaten vara den ämnesspecifika 
packningen i algebrauppgifterna. Det visar på vikten av att eleverna i under-
visningen får stöttning i att utveckla av denna typ av ämnesspråkliga kompe-
tens. 

Det andra mönstret som har framkommit i denna studie, är att en hög grad 
av personifiering som uttrycks i uppgifterna i geometri och algebra kan vara 
en utmaning för eleverna. Personifiering är ett uttryck för ett vardagligt in-
nehåll. I aritmetik och i statistik framkom inga signifikanta samband mellan 
elevresultat och personifiering, även om dessa innehållsområden uttrycks 
med en högre grad av personifiering än i algebra och geometri. Utmaningen 
uppstår när en hög grad av personifiering uttrycks i algebra och geometri, 
som oftast inte uttrycks med en hög grad av personifiering. En möjlig slut-
sats är att det är skiftet från en personifierad kontext till ett dekontextuali-
serat svar som eleverna har svårt att hantera. Detta går i så fall i linje med en 
tidigare studie genomförd av Le Roux (2008) som beskriver hur en vardags-
kontext i matematikuppgifter snarare förvirrar än stödjer elevernas förstå-
else. Enligt korrelationsanalysen gäller sambandet mellan personifiering i 
uppgifterna i TIMSS och elevresultat, enbart för lågpresterande elever i al-
gebra.  

Det tredje mönstret rör presentation i aritmetik där färre elever i den låg-
presterande gruppen lyckades lösa uppgifterna när det var en hög grad av 
komplexitet i presentationen, uttryckt i form av många bisatser och passiv-
form. Enligt resultaten från artikel I så uttrycks presentation i aritmetik av 
den typ av långa bisatser, som inte är ämnesspecifika, till skillnad från till 
exempel i algebra där ämnesspecifika bisatser som ”när x = 4” är vanliga. 
Korrelationsanalysen visar bara samband mellan elevresultat och presentat-
ionen i aritmetik.  

När det gäller precisering så visade korrelationsanalysen inga signifikanta 
korrelationer med elevresultat i TIMSS. Detta indikerar att i relation till 
andra aspekter så verkar precisering i form av adjektiv, adverb, particip och 
räkneord inte ha så stor betydelse för elevernas möte med innehållet som 
förväntat.  

Denna studie ger också en förbättrad grund för undervisning. Som Mor-
gan (2002) påpekar är det genom att delta i sammanhang där det finns ett 
uttalat fokus på språk som eleverna utvecklar ett skolspråk. Förståelse för 
hur skillnader i språk har betydelse i mötet mellan eleven och innehållet är 
viktigt för att skapa en undervisningsmiljö med uttalat fokus på matematiskt 
ämnesspråk. En slutsats av resultaten är att det är viktigt att skilja mellan 
olika innehållsområden och ta det skriftliga språkbruket i det specifika inne-
hållsområdet i beaktande i undervisningen. Studien visar att ämnesspecifikt 
och informationspackat skrivet språk i algebra och personifierat innehåll i 
geometri kan behöva uppmärksammas extra i undervisningen. Vid språkliga 
anpassningar i av matematikundervisningen, som syftar till att underlätta för 
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elever, är det därför viktigt att fundera över hur sådana anpassningar också 
kan hindra elever från att ta del av viktig ämneskunskap, i form av ämnes-
språk. På detta sätt kan den aktuella studien bidra till resultat från tidigare 
studier, till exempel de studier som genomförts av Abedi och Lord (2001) 
och Cawthon m.fl. (2012). 

7.3 On the significance of symbols and images in school 
mathematics – a study of mathematical subject language 
in four content areas in TIMSS (Artikel III)  
I denna studie undersöks multisemiotiska aspekter av matematiskt ämnes-
språk i matematik. Att ämnesspråk är multisemiotiskt och att olika semio-
tiska resurser såsom skrivet språk, matematiska symboler och visualiseringar 
används för att uttrycka matematiskt innehåll är något som har beskrivits i 
tidigare forskning om matematiskt ämnesspråk (se t.ex. Abel & Exley, 2008; 
Schleppegrell, 2007; Unsworth, 1997). Enligt Kress och van Leeuwen 
(2006) är användningen av andra semiotiska resurser, förutom skrivet språk, 
oftast inte tillräckligt belyst i undervisningen. Det finns alltså anledning att 
undersöka och ta reda på mer exakt hur olika semiotiska resurser används i 
matematiskt ämnesspråk och i olika innehållsområden.  

Ett syfte med studien är att bidra till kunskapen om hur bilder och mate-
matiska symboler används i matematiskt ämnesspråk i fyra innehållsområ-
den, algebra, statistik, geometri och aritmetik. Närmare bestämt undersöks 
hur de fyra meningsdimensionerna packning, precisering, personifiering och 
presentation uttrycks i bilder och matematiska symboler i matematikuppgif-
ter i TIMSS. Analysmodellen med de fyra meningsdimensionerna har tidi-
gare beskrivits i artikel I. Modellen bygger på Hallidays socialsemiotiska 
teori, Systemisk Funktionell Lingvistik (SFL) (Halliday & Matthiessen, 
2004) och har i denna studie vidare utvecklats för att även möjliggöra ana-
lyser av bilder och matematiska symboler.  

En avsikt med att använda en analytisk ram baserad på de fyra menings-
dimensionerna är att fånga funktionen eller betydelsen som uttrycks i bilder 
och matematiska symboler. En hög grad av packning, precisering eller pre-
sentation i ett innehållsområde är uttryck för ett ämnesspecifikt och formellt 
skolspråk. En låg grad av packning, precisering eller presentation uttrycker 
ett mer vardagligt innehåll. I motsats till packning, precisering och presentat-
ion är en hög grad av personifiering ett uttryck för en specifik och vardaglig 
betydelse. 

Ett andra syfte med studien är att undersöka hur de fyra meningsdimens-
ionernas uttryck i bilder och matematiska symboler är relaterade till hög- och 
lågpresterande elevers resultat, och hur dessa uttryck därför kan vara rele-
vanta att uppmärksamma i undervisningen. 
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För att undersöka mötet mellan elever och meningsdimensionerna genom-
fördes en korrelationsanalys mellan elevresultat för elever med höga respek-
tive låga resultat på TIMSS och index för de fyra meningsdimensionernas 
uttryck i bilder och matematiska symboler. De olika innehållsområdena al-
gebra, statistik, geometri och aritmetik har studerats var för sig.  

I linje med det didaktiskt baserade receptionsteoretiska perspektivet anses 
olika aspekter i innehållet och aspekter som elevens intressen och förkun-
skaper spela roll för mötet mellan elev och undervisningsinnehåll. En signi-
fikant korrelation mellan elevresultat och hur en meningsdimension uttrycks 
i en viss semiotisk resurs i ett innehållsområde i TIMSS, pekar på att detta 
uttryck är relevant att ta hänsyn till i undervisningen. Om det inte finns några 
signifikanta korrelationer är det troligt att andra aspekter är av större bety-
delse för mötet mellan elev och undervisningsinnehåll än uttrycket av me-
ningsdimensionen. Tillsammans med resultat från tidigare forskning på om-
rådet ger resultaten av korrelationsanalysen underlag för en diskussion om 
den roll som meningsdimensioner spelar i mötet mellan elev och matematik, 
även om korrelationsanalysen i sig inte avslöjar något om eventuell kausali-
tet.  

Resultaten av studien visar att de fyra innehållsområdena algebra, sta-
tistik, geometri och aritmetik uttrycks på olika sätt med hjälp av de två semi-
otiska resurserna bilder och matematiska symboler. Detta resultat visar att 
det är viktigt att ta hänsyn till skillnader mellan olika innehållsområden i 
forskning om ämnesspråk i matematik.  

Det mest utmärkande resultatet i denna studie är att algebra i TIMSS är ett 
innehållsområde som i mycket hög grad uttrycks av packning i matematiska 
symboler. Symboluttrycken i algebra kan därmed betraktas som mycket äm-
nesspecifika. De matematiska symbolerna i algebra uttrycker en låg grad av 
personifiering, vilket betyder att uppgifterna uttrycks med en hög andel 
symboler i förhållande till ord. Till skillnad från symboluttrycken så uttrycks 
en låg grad av packning i bilder i algebra. 

Innehållet i statistik uttrycks av en låg grad av packning i matematiska 
symboler vilket snarare innebär ett mer vardagligt språk. Det vardagliga 
innehållet i statistik uttrycks även genom en hög grad av personifiering på så 
vis att det är få symboler i förhållande till antalet ord. Detta trots att alla ma-
tematiska symboler i diagram och tabeller är medräknade. I statistik uttrycks 
en hög grad av packning i bilder, vilket kan förklaras med att en hög grad av 
information uttrycks i tabeller och diagram. I uppgifter i statistik är graden 
av personifiering i bilder däremot relativt låg, trots att uppgifterna ofta rör 
konkreta och vardagliga situationer. Bilderna uttrycker i hög grad ett ämnes-
specifikt innehåll till exempel i diagram. 

Innehållsområdet geometri karaktäriseras av en låg grad av packning i 
matematiska symboler och en hög grad av precisering i bilder. Preciseringen 
i bilder är i hög grad ämnesspecifik och uttrycks med indikatorer för vinklar, 
längdmått och skuggningar. Resultaten visar också en hög grad av personifi-
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ering i bilder i geometriuppgifterna, vilket är ett uttryck för ett vardagligt 
innehåll. 

I aritmetik uttrycks en låg grad av packning och precisering i bilder. Där-
emot är preciseringen i matematiska symboler relativt hög.  

Resultaten från korrelationsanalysen kan sammanfattas med att de uttryck 
för meningsdimensioner som studerats i matematiska symboler visar fler 
signifikanta korrelationer med elevresultat jämfört med uttrycken av me-
ningsdimensioner i bilder. En slutsats är därför att de didaktiska utmaningar-
na som är kopplade till de semiotiska resurserna bilder och matematiska 
symboler i matematiskt ämnesspråk, främst rör de matematiska symbolerna. 
Detta tyder på att i förhållande till andra aspekter som är av betydelse för 
elevernas möte med det matematiska innehållet, så är måhända inte bilderna 
en så viktig didaktisk fråga som till exempel Kress och van Leeuwen (2006) 
har framfört. En annan slutsats är om meningar som innehåller matematiska 
symboler utesluts i analysen av matematiskt ämnesspråk, som exempelvis i 
den studie som genomfördes av Ribeck (2015) så innebär det att aspekter 
som bidrar till komplexiteten i språket, förbises.  

Korrelationsanalysen visar att i algebra och geometri lyckas färre elever 
lösa uppgifter som har en hög grad av packning uttryckt i matematiska sym-
boler. I algebra gäller det endast högpresterande elever. För statistikområdet 
visar resultaten motsatt korrelation och fler elever lyckas lösa uppgifter som 
uttrycks av en hög grad av packning i de matematiska symbolerna.  

För tolkningen av resultaten är det dock viktigt att komma ihåg att TIMSS 
är en specifik praktik. Det handlar om att viss information upprepas i svars-
alternativen, och att uppgifterna har en specifik layout och bara svartvita 
bilder. I detta avseende reduceras generaliserbarheten från studien. En annan 
aspekt, som ytterligare minskar möjligheterna att generalisera analysen av 
bilderna, är att relativt få uppgifter innehåller bilder överhuvudtaget. I arit-
metik innehöll exempelvis endast 17 (av 61) uppgifter bilder. En annan be-
gränsning beror på det faktum att vissa innehållsområden hade relativt få 
mätenheter för någon meningsdimension. Detta gäller till exempel för pack-
ning som uttrycks i symboler i statistik, där endast ett begränsat antal av de 
analyserade dragen fanns med i uppgifterna. Resultaten från studien förfinas 
genom analys av andra material, i första hand material som innehåller ett 
större antal bilder. 
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8 Diskussion 

Med denna avhandling har jag haft intentionen att bidra till forskningen om 
ämnesspråk i matematik, både i fråga om hur ämnesspråk i matematik kan 
beskrivas och hur mötet mellan elever och ämnesspråk ser ut.  

För att lärare ska kunna erbjuda sina elever en ämnesundervisning som 
även betonar ämnesspråkets roll, krävs att läraren har kunskap om matema-
tiska ämnesspråk, som en del av ämneskunskapen. Det krävs också att lära-
ren har kunskap om just de matematiska ämnesspråken, inte om skolspråk i 
allmänhet eftersom det språk som används i matematikämnet på många plan 
skiljer sig från det språk som används i exempelvis i naturvetenskapliga 
ämnen. Som Österholm och Bergqvist (2013) betonar finns det ett behov av 
empiriska studier som beskriver ämnesspråk i matematik. Även Morgan 
m.fl. (2014) lyfter fram att det saknas samstämmighet kring vad som är äm-
nesspråk i matematik och att det dessutom finns ett behov av forskning som 
undersöker vilka språkliga kompetenser som elever behöver för att delta i 
matematiska praktiker. Denna avhandling bidrar till att fylla detta behov.  

I denna avhandling beskrivs matematiskt ämnesspråk så som det uttrycks 
i matematikuppgifter i det internationella testet TIMSS. Uppgifterna i 
TIMSS är utformade för att motsvara innehållet i kursplanerna i de delta-
gande länderna. Enligt Skolverkets undersökning från 2012 finns det stor 
samstämmighet mellan uppgifterna i TIMSS och det stoff som fokuseras de 
svenska kursplanerna. Denna konstaterade samstämmighet gör det möjligt 
att diskutera resultaten från denna avhandling i relation till andra undervis-
ningspraktiker. Det är dock viktigt att ha i åtanke att uppgifterna i TIMSS 
utgör en provkontext och att uppgifternas form och struktur kan skilja sig 
från andra undervisningsmaterial. Många uppgifter är dessutom av fler-
valskaraktär. Resultaten kan därför inte direkt översättas till andra undervis-
ningssammanhang. Urvalet av de elever som har deltagit i TIMSS-testet har 
utformats för att utgöra ett representativt urval av svenska elever i årskurs 8. 
Det är därför rimligt att anta att resultaten från korrelationsanalysen stämmer 
väl för hela elevpopulationen i årskurs 8.  

I detta kapitel diskuterar jag avhandlingens centrala bidrag i fyra delar. I 
den första delen beskrivs artiklarnas resultat från olika vinklar; huruvida det 
kan sägas finnas ett eller flera olika ämnesspråk i matematik, hur matema-
tikämnet gestaltas genom språket i TIMSS och hur olika semiotiska resurser 
används för att uttrycka det ämnesspecifika inom de fyra studerade matema-
tiska innehållsområdena. I den andra delen diskuterar jag utifrån resultaten i 
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artikel II och III relationen mellan hur de fyra meningsdimensionerna ut-
trycks i olika innehållsområden och elevernas lösningsfrekvenser samt hur 
undervisning kan utformas utifrån tanken om att utveckla en ”disciplinary 
literacy” hos eleverna. En viktig del i arbetet med avhandlingen har varit att 
forma en modell för analyser av ämnesspråk i matematik i stora material 
baserat i SFL. Denna modell diskuteras i det tredje avsnittet. I det fjärde 
avsnittet diskuteras slutligen hur resultaten från denna avhandling kan ligga 
till grund för vidare forskning om ämnesspråk i matematik. 

8.1 Ett eller flera ämnesspråk?  
Att matematikämnet har sitt eget ämnesspråk som skiljer sig både från var-
dagsspråk och från språk som används i andra skolämnen har uppmärksam-
mats i flera tidigare studier (se t.ex. Abel & Exley, 2008; Lemke, 1990; 
Schleppegrell, 2004; Unsworth, 1997). Enligt Shanahan och Shanahan 
(2012), är ämnesspråk ett specifikt verktyg som ger unika möjligheter att 
uttrycka olika mål och epistemologiska utgångspunkter inom olika discipli-
ner. Vad som är akademiskt språk eller skolspråk är inte generaliserbart till 
alla discipliner eller ämnen så att språkkunniga personer alltid kan läsa texter 
från olika sammanhang på ett framgångsrikt sätt. En undervisning som upp-
märksammar det ämnesspecifika användandet av språket baseras på studier 
av ”disciplinary literacy” och en sådan undervisning skiljer sig därmed från 
en mer allmän läs- och språkinriktad undervisning, så kallad ”content area 
literacy” som tar utgångspunkt i att olika ämnesdiscipliner bygger på samma 
typ av språk (Shanahan & Shanahan, 2012). Resultaten av denna avhandling 
kan ge förbättrade möjligheter till en undervisning i matematik baserat i 
”disciplinary literacy”, inte bara genom en ökad kunskap om det ämnessprå-
ket i matematik som helhet utan även genom kunskap om det specifika regis-
ter som de olika matematiska innehållsområdena karaktäriseras av. I tidigare 
studier (se t.ex. Herbel-Eisenmann, 2007; Nyström, 2008; Ribeck, 2015; 
Shorrocks-Taylor & Hargreaves, 1999; Österholm & Bergqvist, 2013) stude-
ras oftast matematikämnet som ett och samma, utan problematisering av att 
språket kan se olika ut och ha olika roll i olika innehållsområden. Det före-
kommer också studier av språket inom ett enda innehållsområde, exempel i 
Alshwaikhs avhandling (2011) där diagram i geometri beskrivs.  

Att ämnesspråket i matematik kan se olika ut i olika praktiker såsom inom 
undervisning på olika nivåer, i grundskolan eller på universitetet, eller inom 
olika genrer som i en forskningsrapport, påtalas bland annat av Morgan 
(1998) och Moschkovich (2007). Österholm och Bergqvist (2013) visar i en 
litteraturöversikt att det oftast inte heller är tydligt huruvida matematiska 
symboler och visuella bilder är inkluderade i beskrivningar av ämnesspråk i 
matematik. Varken Morgan eller Österholm och Bergqvist nämner dock att 
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ämnesspråket kan se olika ut inom olika innehållsområden inom samma 
praktik, till exempel inom skolmatematik. 

Den sammanlagda bild som framkommer från resultaten i artikel I och III 
visar att ämnesspråket ser olika ut inom de fyra olika innehållsområdena 
algebra, statistik, geometri och aritmetik i TIMSS. De semiotiska resurserna 
skrivet språk, bilder och matematiska symboler som studeras i denna av-
handling används på olika sätt med avseende på att packa, precisera, personi-
fiera och presentera innehåll i de olika innehållsområdena.  

I Tabell 13 nedan visas en sammanställning av resultaten från menings-
dimensionsprofilerna som redovisas i artikel I och III. Tabellen visar med 
additionstecken (+) om det aktuella innehållsområdet är uttryckt med en 
högre grad av en viss meningsdimension än medelvärdet för samtliga inne-
hållsområden. Subtraktionstecknet (-) visar om ett innehållsområde är ut-
tryckt med en lägre grad inom en viss meningsdimension och en nolla (0) 
visar en medelhög grad av den aktuella meningsdimensionen.  

Tabell 13. Sammanställning av beskrivningarna av de fyra meningsdimensionerna 
från artikel I och III. 

Innehållsområden 

  Algebra Statistik Geometri Aritmetik 

Skrivet 

språk 

Packning 0 + 0 - 
Precisering - + 0 + 
Personifiering - + - + 
Presentation - + 0 0 

Bilder Packning - + - - 
Precisering 0 - + - 
Personifiering 0 - + + 
Presentation 0 0 + - 

Symboler Packning + - - - 
Precisering - 0 - + 
Personifiering - + + + 
Presentation 0 0 0 0 

Att betrakta ämnesspråk i matematik som ett enda språk ger alltså en missvi-
sande bild. Det är inte heller tillräckligt att tala om ett enda ämnesspråk i 
matematik ens när det gäller matematik som är riktad mot en och samma 
årskurs, vilket är fallet i TIMSS. Snarare så visar resultaten i denna avhand-
ling att språket i form av olika semiotiska resurser används olika och fyller 
olika funktion i de olika innehållsområdena.  
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8.1.1 Två parallella typer av språk i matematik  
I tidigare forskning (se Gee, 2008) har det beskrivits hur eleven utvecklar sitt 
språk, från ett vardagsspråk som utvecklas i vardagssammanhang och i 
hemmet, till ett mer formellt skolspråk. Resultaten från min studie pekar på 
att dessa två typer av språk förekommer parallellt, men i olika grad i de olika 
innehållsområdena och inom de olika semiotiska resurserna i TIMSS. För att 
lösa uppgifterna i TIMSS behöver eleven använda både ett vardagligt språk 
och ett mer ämnesspecifikt språk. Det handlar alltså inte om att lämna var-
dagsspråket och gå till ett ämnesspecifikt språk utan snarare om att utveckla 
förmåga att använda både dessa typer av språk och att röra sig inom det kon-
tinuum som spannet mellan vardagligt och ämnesspecifikt språk utgör. 

Att de två typerna av språk förekommer parallellt kan exemplifieras ge-
nom en jämförelse av hur packning uttrycks i skrivet språk i algebra och i 
statistik. Det skrivna språket som används i uppgifterna i statistik uttrycker 
den högsta graden av packning i en jämförelse mellan de fyra studerade in-
nehållsområdena (Tabell 13). I den kvalitativa delen av analysen, som besk-
rivs i artikel I, framkom dock att de substantiv och långa ord som uttryckte 
den höga graden av packning i statistik i hög grad utgjordes vardagliga sna-
rare än ämnesspecifika ord. Exempel på dessa vardagliga långa ord är kara-
mell, tävlingen, eleverna och knappar och exempel på substantiv som före-
kom i statistikuppgifterna är maskin, kulor, påse, lag och sport.  

Utifrån beskrivningar av akademiskt språk och skolspråk i tidigare forsk-
ning föreföll det rimligt att förvänta sig en låg grad av packning i statistik 
uttryckt av mer vardagligt språk med färre substantiv och långa ord. En an-
ledning till den höga graden av packning i statistik var att substantiven och 
de långa orden ofta upprepas flera gånger både i löpande text, i tabeller och i 
svarsalternativen. Den höga packningen i statistik bekräftar resultaten från 
Martin och Mullis (2013) som visade att statistik var det innehållsområde där 
en hög lästyngd i uppgifterna var vanligast. 

I algebra var packningen i den semiotiska resursen skrivet språk alltså inte 
lika hög som i statistik men uttrycktes i högre grad av ämnesspecifika sub-
stantiv som exempelvis figur, antal, talpar och värde och långa ord som 
exempelvis uttryck, olikhet och mönster.  

Att de två olika typerna av språk, vardagligt och ämnesspecifikt språk 
rymdes inom samma pol av en meningsdimension framkom således inte i 
analysen av meningsdimensionsprofilerna. Dessa två typer av språk blev 
tydliga då den kvantitativa analysen kombinerades med en kvalitativ analys. 
Denna kvalitativa analys genomfördes eftersom det vid en första anblick 
tedde sig något oväntat att uppgifter i statistikområdet hade ett mer packat 
skrivet språk än exempelvis algebra. Utifrån beskrivningar av akademiskt 
språk i tidigare forskning så är de språkliga drag som fyller funktionen att 
packa information, här studerat i form av andel substantiv och långa ord, 
typiska för ett generaliserat språk, vilket snarare borde stämma bättre över-
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ens med algebra än med statistik. I algebra, så som det skrivs fram i ramver-
ket för TIMSS 2011 (Mullis m.fl., 2009), ingår att beskriva relationer och 
strukturer vilket borde innebära en hög grad av packning uttryckt i skrivet 
språk. Statistikområdet beskrivs å andra sidan i TIMSS ramverk som ett 
innehållsområde som i hög utsträckning är kopplat till konkreta och relativt 
vardaglig situationer som de statistiska beräkningarna utgår från (a.a.).  

Den kvalitativa analysen av den semiotiska resursen skrivet språk visar 
även att motsvarande uppdelning i vardagligt och ämnesspecifikt språk 
också finns inom meningsdimensionerna precisering och presentation. En 
hög grad av precisering kan uttrycka ett vardagligt språk även om motsatsen 
förväntades utifrån hur de språkliga drag som uttrycker precisering har be-
skrivits i tidigare forskning. Återigen återfinns detta vardagliga språk i hög 
grad inom uppgifter i statistik, där preciseringen används för att beskriva en 
konkret situation och ge preciseringar som behövs för de statistiska beräk-
ningarna. Det kan exempelvis röra sig om vardagliga adjektiv så som be-
nämningar på olika färger. Presentation kan också uttrycka både ett vardag-
ligt och ämnesspecifikt språk. I statistik används exempelvis ofta bisatser 
som bidrar med komplexitet, men som inte är ämnesspecifikt. I algebra där-
emot förekommer en ämnesspecifik form av bisatser exempelvis ”när x = 4”.  

Inom de semiotiska resurserna bilder och matematiska symboler förefaller 
det som att en hög grad av packning, precisering och presentation alltid ut-
trycker ett ämnesspecifikt språk. Detta hänger samman med vilka språkliga 
drag som har valts för analysen av meningsdimensioner i bilder och symbo-
ler. Exempelvis har språkliga drag som uttrycker en mer vardaglig precise-
ring i bilder, inte tagits med i analysmodellen. En hög grad av personifiering 
i bilder uttrycker däremot alltid ett vardagligt språk.  

Resultaten från delstudierna i artikel I och III visar att de olika innehålls-
områdena uttrycks genom olika register, det vill säga den kombination av 
lexikala och grammatiska drag som används i en viss social kontext (Hal-
liday & Hassan, 1989; Martin, 1991). Registren i de fyra matematiska inne-
hållsområdena kan förstås som att de realiserar olika kontexter där språket 
har olika roll (Schleppegrell, 2001).  

Ett register utgörs av kontextens verksamhet (field), relation (tenor) och 
kommunikationssätt (mode). Med hjälp av de fyra meningsdimensionerna 
har jag i denna avhandling därmed studerat hur de fyra innehållsområden i 
TIMSS uttrycks med olika register. Field realiseras genom de språkliga drag 
som studeras inom meningsdimensionerna packning och precisering. Tenor 
och mode realiseras genom de språkliga drag som studeras inom menings-
dimensionerna personifiering respektive presentation. 

I figuren nedan ges en översiktlig illustration av hur de olika registren i 
respektive innehållsområde tar form i en registerrymd. Denna rymd spänner 
från ett vardagligt till ett ämnesspecifikt register inom kontextens field, tenor 
och mode och innefattar de tre semiotiska resurserna skrivet språk, bilder 
och symboler.  



 
Figur 7. Registerrymd 

Figuren har skapats utifrån sammanställningen av resultaten som visas i Ta-
bell 13 i kombination med resultaten från den kvalitativa analys av spannet 
från vardagligt till ämnesspecifikt som presenteras i artikel I. Figuren är 
tänkt att ge en överblick över den registerrymd som ämnesspråket i TIMSS 
rör sig inom. I registerrymden visas exempelvis hur innehållsområdet geo-
metri realiseras i ett register där det skrivna har en mycket ämnesspecifik 
”field”, med ämnesspecifik ”tenor” och medelhög grad av ämnesspecifik 
”mode”. Bilder i geometri realiserar ett ”field” som är ämnesspecifikt på en 
medelnivå men har en vardaglig ”tenor” och en mycket ämnesspecifik 
”mode”. När det gäller den semiotiska resursen symboler i geometri så ut-
trycker de ett relativt vardagligt innehåll avseende såväl ”field” som ”tenor” 
och en neutral ”mode”.  

Registerrymden visar även att det i många fall råder komplementära för-
hållanden mellan de olika semiotiska resurserna. I exempelvis statistik ut-
trycker bilden en ämnesspecifik ”field” och framförallt ”tenor”, medan språk 
och symboler uttrycker mer vardagligt register.   

Sammanfattningsvis visar resultaten av artikel I och III att de register som 
uttrycker de fyra innehållsområdena i TIMSS bygger på två olika typer av 
språk som förekommer parallellt. Dels rör det sig om en vardaglig typ av 
språk som exempelvis används för att beskriva konkreta situationer i pro-
blemlösningssammanhang, dels rör det sig om ett ämnesspecifikt språk med 
vissa typiska formuleringar och en hög andel ämnestypiska ord. Att dessa 
två typer av språk förekommer parallellt bekräftar också resultaten från stu-
dier av Barwell (2013) och Ribeck (2015) som båda har dragit slutsatsen att 
ämnesspråk i matematik innehåller två olika typer av ämnesspråk, vardagligt 
och ämnesspecifikt. Men det som visas i den här avhandlingen är att de två 
typerna av språk har olika tyngd inom de olika innehållsområdena, men att 
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de också förekommer parallellt inom varje innehållsområde. På så vis reali-
seras varje innehållsområde genom sitt specifika register.  

8.1.2 Matematikämnets syfte - såsom det uttrycks i språket i 
TIMSS 
Utifrån beskrivningen av ämnesspråk som görs i artikel I och III är det också 
möjligt att diskutera vilket syfte med matematikundervisningen som speglas 
i ämnesspråket i TIMSS. I International handbook of mathematics education 
identifierar Niss (1996) olika övergripande motiv för matematikutbildning. 
Ett av dessa motiv handlar om att matematikundervisningen ska vara nyttig 
för eleven inom i huvudsak två områden, dels genom att ge förutsättningar 
för att klara vardagslivet, dels för att förbereda eleven för vidare studier i 
ämnet.  

De två typerna av ämnesspråk, vardagligt och ämnesspecifikt, kan tolkas 
som realiseringar av innehåll som inriktas mot dessa två syften. De vardag-
liga formerna av ämnesspråk, som enligt mina resultat främst är vanliga i de 
register som realiserar de båda innehållsområdena statistik och aritmetik i 
TIMSS, speglar syftet att matematiken ska användas i en vardagskontext och 
vara användbar för eleven i vardags och samhällsliv. Ett ämnesspecifikt 
språk, som är vanligare i uppgifter i algebra och i geometri när det gäller 
skrivet språk, är snarare ett uttryck för didaktisk transposition (se t.ex. 
Colomb, 1999) av universitetsmatematik till skolämnet matematik. Didaktisk 
transposition innebär att skolämnet matematik har skapats som en förenklad 
och skolanpassad version av universitetsdisciplinen matematik och där syftet 
med ämnet huvudsakligen är att förbereda eleverna för vidare studier i äm-
net. Det matematiska ämnesspråk som används inom universitetsdisciplinen 
matematik är inte samma ämnesspråk som används i grundskolan, varken i 
de senare eller tidigare skolåren och didaktisk transposition innebär att aka-
demisk ämneskunskap bearbetas till undervisningsbar skolkunskap (Colomb, 
1999; Kilpatrick, 1997). Didaktisk transposition skulle också kunna fungera 
omvänt, på så vis att skolämnets innehåll bearbetas för anpassas till den aka-
demiska ämneskunskapen för att ge elever förutsättningar för att klara vidare 
studier.  

8.1.3 Semiotiska resursers olika potential att erbjuda mening  
Lesh m.fl. (1987) och Persson (2010) beskriver att förmågan att förstå och 
att kunna växla mellan olika semiotiska resurser, eller representationsformer, 
är en viktig del av matematikkunskapen. Det finns dock olika sätt att se på 
multisemiotik i ämnesspråk i matematik. Enligt Kress m.fl. (2001) har olika 
semiotiska resurser olika potential att erbjuda mening. I matematiksamman-
hang beskriver exempelvis Radford (2000) hur symboler är effektiva resur-
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ser för att uttrycka generalitet. Bilder och skrivet språk har annan potential 
att uttrycka meningserbjudande, genom att visa spatiala relationer och besk-
riva konkreta situationer. 

Denna avhandling visar hur de tre studerade semiotiska resurserna skrivet 
språk, bilder och matematiska symboler utnyttjas på olika vis inom de olika 
innehållsområdena, vilket kan antas bero på deras olika potential att erbjuda 
mening. Nedan diskuteras hur de olika semiotiska resurserna används utifrån 
exemplet packning. Packning har valts som exempel eftersom det är den 
meningsdimension som kanske erbjuder det tydligaste exemplet på de olika 
semiotiska resursernas potential att erbjuda mening.  

I algebra uttrycks information av en högre grad av packning i symboler 
jämfört med innehållsområdena statistik, geometri och aritmetik. Algebra är 
också det område som främst handlar om att göra generaliseringar och besk-
riva strukturer, enligt TIMSS ramverk (Mullis m.fl., 2009). Den höga graden 
av packning i symboler i de studerade algebrauppgifterna i TIMSS, bekräftar 
Radfords (2000) beskrivning att när det gäller att uttrycka generalitet så är 
symboler en resurs som används i hög utsträckning.  

Å andra sidan uttrycks endast en medelhög grad av packning i skrivet 
språk och förhållandevis låg packning i bilder i de studerade algebrauppgif-
terna från TIMSS. Bilder och skrivet språk har enligt Radford (2000) en 
annan potential att erbjuda mening, än att bidra med generalitet. Den låga 
graden av packning i bilder i algebra visar att den typ av meningserbjudande 
som uttrycks med hjälp av bilder får mindre utrymme i algebrauppgifterna.  

I de studerade uppgifterna i statistik spelar istället skrivet språk och bilder 
en annan roll och uttrycker en hög grad av packning. Bilderna används bland 
annat för att uttrycka spatiala relationer till exempel i diagram. Det skrivna 
språket används i hög grad för att uttrycka vardagskontext som ligger till 
grund för de statistiska beräkningarna.  

I geometri och aritmetik uttrycks en låg eller medelhög grad av packning i 
alla tre semiotiska resurser. Istället uttrycks en hög grad av precisering i 
bilder när det gäller geometri, och i skrivet språk och symboler när det gäller 
aritmetik. En hög grad av precisering i bilderna i geometri, liksom en hög 
grad av precisering uttryckt i symboler i aritmetik är uttryck för ett ämnes-
specifikt språk snarare än ett vardagligt. Preciseringen som uttrycks i skrivet 
språk i aritmetik utgörs däremot i hög grad vardagliga ord, enligt resultaten 
som presenteras i artikel I. 

Att packning uttrycks olika i olika semiotiska resurser i de olika inne-
hållsområdena visar både att de semiotiska resurserna och deras olika pot-
ential att erbjuda mening på olika vis är något som utnyttjas för att uttrycka 
de olika innehållsområdena i TIMSS. Förmåga att hantera matematikens 
olika semiotiska resurser handlar alltså inte främst om att skifta mellan olika 
semiotiska resurser som det beskrivs av Lesh m.fl. (1987). Jag visar snarare 
att de realiserar olika meningserbjudanden och inte är utbytbara. Att de se-
miotiska resurserna används på olika vis är en aspekt som kan ha betydelse 
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för elevens möte med matematiken och därmed något som kan behöva upp-
märksammas i undervisningen. Detta diskuteras närmare i nästa avsnitt.  

8.2 Elevers möte med ämnesspråk 
Förutom att beskriva och jämföra ämnesspråk i de olika innehållsområdena i 
TIMSS har jag undersökt vilka relationer som finns mellan användningen av 
de semiotiska resurserna skrivet språk, bilder och matematiska symboler i 
olika innehållsområden i matematik och hög- respektive lågpresterande ele-
vers resultat på TIMSS-uppgifter. Genom att studera mötet mellan elev och 
språk i uppgiften så ger studien ytterligare ett bidrag till en forskningsbase-
rad diskussion om förutsättningarna för att bedriva en undervisning inriktad 
mot ”disciplinary literacy” i matematikämnet (se Shanahan & Shanahan, 
2008).  

I Tabell 14 nedan visas en sammanställning av resultaten från artiklarna. 
Precis som i Tabell 13 visar additionstecknet (+) högre indexvärden än medel-
värdet för samtliga innehållsområden. Subtraktionstecknet (-) visar lägre vär-
den och en nolla (0) visar medelhöga indexvärden för den aktuella menings-
dimensionen jämfört med medelvärdena för samtliga innehållsområden.  

Färgmarkeringarna i tabellen visar signifikanta korrelationer mellan elev-
resultat och språk. Den röda färgen visar negativa korrelationer, alltså att 
färre elever klarade att lösa uppgifterna när innehållet uttrycktes av en hög 
grad av den aktuella meningsdimensionen. Den gröna färgen visar positiva 
korrelationer, alltså att fler elever klarade att lösa uppgifterna när de var 
uttryckta med en hög grad av den aktuella meningsdimensionen.  

Exempelvis framgår av tabellen att geometri är uttryckt med en låg grad 
av personifiering i skrivet språk. Korrelationsanalysen visade vidare att färre 
elever i alla tre elevgrupper löste uppgifterna i geometri när de uttrycktes 
med en hög grad av personifiering i skrivet språk.  
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Tabell 14. Sammanställning av resultaten från studierna som presenteras i 
de tre artiklarna. 
  Innehållsområden 

  
Algebra Statistik Geometri Aritmetik 

  HP LP SWE HP LP SWE HP LP SWE HP LP SWE 

Skrivet 
språk 

Packning 0 0 0 + + + 0 0 0 - - - 

Precisering - - - + + + 0 0 0 + + + 

Personifiering - - - + + + - - - + + + 

Presentation - - - + + + 0 0 0 0 0 0 

Bilder Packning - - - + + + - - - - - - 

Precisering 0 0 0 - - - + + + - - - 

Personifiering 0 0 0 - - - + + + + + + 

Presentation 0 0 0 0 0 0 + + + - - - 

Symboler Packning + + + - - - - - - - - - 

Precisering - - - 0 0 0 - - - + + + 

Personifiering - - - + + + + + + + + + 

Presentation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sammantaget visar analysen av relationen mellan elevresultat och de fyra 
meningsdimensionerna vissa mönster som inte enbart har att göra med i vil-
ken grad de olika meningsdimensionerna uttrycks. Mönstren pekar också på 
att det är betydelsefullt vilken typ av språk, vardagligt eller ämnesspecifikt 
som uttrycks, och att även ämnesområdet har betydelse. En stor del av de 
negativa korrelationer som framkommer av resultaten rör skrivet språk och 
symboler i algebra och skrivet språk i geometri, som också återfinns i den 
övre vänstra kvadraten i registerrymden. Placeringen i registerrymden visar 
ett i hög grad ämnesspecifikt register.  

En anledning till att det framförallt är när ämnesspecifika register används 
som vi ser att färre elever klarar att lösa uppgifterna, kan vara att detta regis-
ter är en ny form av diskurs, en sekundärdiskurs (se Gee, 2008). För vissa 
elever blir mötet med denna sekundärdiskurs problematisk om skillnaden 
mellan det bekanta språket och sekundärdiskurs blir för stor (se t.ex. 
Straehler-Pohl m.fl., 2014). 

Av registerrymden framkommer att statistik och aritmetik i huvudsaklig-
en uttrycks med ett vardagligt register, med undantag av bilder i statistik och 
symboler i aritmetik. Detta relativt ämnesspecifika språk förefaller vara nå-
got som eleverna klara av att hantera. När det gäller symboler i aritmetik 
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visar analysen en signifikant positiv korrelation mellan precisering och elev-
resultat.  

En hög grad av personifiering innebär snarare att ett mer vardagligt och 
konkret språk används än ett ämnesspecifikt. Att det finns negativa korrelat-
ioner mellan elevresultat och personifiering i algebra och geometri, som är 
de innehållsområden där personifiering och vardagligt språk används i lägst 
utsträckning, diskuteras vidare i avsnitt 8.2.1. 

8.2.1 Att skifta mellan vardagligt och ämnesspecifikt språk 
Algebra och geometri är de innehållsområden där det skrivna språket främst 
realiserar ett ämnesspecifikt innehåll och endast en låg grad av personifie-
ring. Personifiering har beskrivits som något som genererar ett personligt 
intresse (Heimann Mühlenbock, 2013) och som därför borde underlätta ele-
vernas arbete med matematiken. Personifiering bidrar också till en mer be-
kant kontext (Palm, 2002) vilket skulle kunna betyda att språket är mer var-
dagligt för eleven och att fler elever då skulle kunna klara uppgifter med en 
hög grad av personifiering. Resultaten från denna avhandling motsäger dock 
ett sådant resonemang. I både algebra och geometri finns istället ett negativt 
samband mellan personifiering som uttrycks i skrivet språk och elevresultat. 
I algebra gäller detta endast gruppen av lågpresterande elever där alltså färre 
elever klarar att lösa uppgifterna om det är en hög grad av personifiering 
uttryckt i det skrivna språket. I algebra ser vi även att färre av de lågpreste-
rande eleverna klarar att lösa uppgifter när de innehåller en högre grad av 
personifiering uttryckt i form av få symboluttryck i förhållande till antalet 
ord. En möjlig förklaring till det negativa sambandet är att det är skiftet, från 
ett språk som realiserar en personifierad kontext till ett ämnesspecifikt språk, 
som är problematiskt. Ett sådant resonemang får stöd av resultaten från stu-
dier av Straehler-Pohl m.fl (2014) och Le Roux (2008) som på olika sätt 
visar att elever har svårt att hantera detta skifte.  

Enligt Barwells studie (2013) är förmågan att använda olika sätt att besk-
riva en matematisk situation tecken på en väl utvecklad matematisk förmåga. 
Ett personifierat innehåll oavsett om det uttrycks i skrivet språk, bild eller 
symboler är alltså inte liktydigt med att en uppgift är uttryckt med ett enkelt 
språk eller att en mindre personifierad uppgift är svårare. Det kan snarare 
vara kombinationen och övergången mellan vardagligt och ämnesspecifikt 
språk som utgör svårigheten.  

8.2.2 Skillnad mellan högpresterande och lågpresterande elever 
Utifrån ett didaktiskt baserat receptionsteoretiskt perspektiv så betraktas 
meningsskapande som något som sker i elevens möte med ett erbjudet 
undervisningsinnehåll. I innehållet uttrycks ett erbjudande om mening, men 
det är alltså i själva mötet som meningsskapandet sker. För detta möte mel-



 83

lan elev och innehåll har olika aspekter i texten betydelse, liksom elevens 
förutsättningar i som till exempel tidigare kunskaper och intresse. I denna 
studie undersöks meningsskapande i form av elevresultat på uppgifter, vilket 
beskrivs mer utförligt i teori- och metodavsnitten.  

När det gäller elevers möte med ämnesspråk så visar resultaten vissa 
skillnader mellan hög- och lågpresterande elever. Det kan dock vara värt att 
uppmärksamma att det också föreligger en större risk att korrelationer som 
inte ligger i linje med andra signifikanta korrelationer har uppkommit av en 
slump. 

Ett exempel på skillnader mellan elevgrupperna är att färre av de lågpre-
sterande eleverna som klarar att lösa uppgifter i algebra när de innehåller en 
hög grad av personifiering i skrivet språk. Detta kan möjligen hänga samman 
med att övergång mellan en vardaglig, personifierad kontext och ett mer 
formellt ämnesspråk är särskilt problematisk för denna elevgrupp. För hög-
presterande elever ser vi inget liknade samband mellan personifiering i det 
skrivna språket i algebra och elevernas resultat, vilket går i linje med resulta-
ten från Straehler-Pohls m.fl (2014) studie som visar att elever som lärarna 
har höga förväntningar på och som kan antas vara högpresterande, får en 
mycket mer explicit undervisning om övergången från en konkret vardags-
kontext till en formell och akademisk beskrivning av matematiken, än vad 
lågpresterande elever får och därför klarar denna typ av skiften bättre.  

När det gäller mötet mellan hög- respektive lågpresterande elever och al-
gebra så visar resultaten även att färre högpresterande elever lyckas lösa 
uppgifterna när en hög packning uttrycks i symboluttrycken. Med undantag 
för geometri är algebra det innehållsområde i TIMSS där svenska elever 
presterar lägst resultat (Skolverket, 2012). Algebra har en hög grad av pack-
ning i symboluttrycken jämfört med övriga innehållsområden. Packning i 
form av informationstäta symboluttryck kan vara en anledning till att även 
högpresterande elever möter problem i algebra. För lågpresterande elever 
finns inget sådant signifikant samband. En möjlig förklaring skulle kunna 
vara att lågpresterande elever även möter andra typer av svårigheter i alge-
brauppgifterna så att korrelationsanalysen inte visar något särskilt samband 
just mellan packning och resultat för denna grupp.  

8.2.3 Undervisning för ”disciplinary literacy”  
Att förenkla ämnesspråket i undervisningen, och framförallt i provsamman-
hang, kan tyckas vara ett enkelt sätt att undvika eventuella svårigheter och 
problem som elever kan möta i form av ämnesspråk. När språket anpassas i 
för att göra innehållet mer lättillgängligt för eleverna, är det viktigt att också 
ta i beaktande hur dessa anpassningar ändrar den mening som erbjuds. Om 
språket ändras, och kanske förenklas, är det risk att aspekter av ämnesinne-
hållet som eleverna behöver kunna, tas bort. Ur denna synvinkel kan min 
avhandling bidra till att problematisera studier som exempelvis de av Abedi 
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och Lord (2001) och Cawthon m.fl. (2012), där testuppgifter modifierats 
språkligt för att passa lågpresterande elever. I de modifierade testversionerna 
har ämnesspråket ändrats genom att exempelvis en vardagskontext har tagits 
bort. I enlighet med det perspektiv på relationen mellan språk och matematik 
som denna avhandling utgår från så kan de språkliga modifieringarna inne-
bära att viktiga aspekter av ämneskunskapen, i form av ämnesspråket, går 
förlorad. Den språkliga modifieringen kan innebära att testen inte mäter äm-
nesspråket som en del av ämnesinnehållet. Därmed finns det en risk att ele-
verna går miste om denna kunskap, om den inte synliggörs som en del i äm-
net.  

Att ämnesspråk är en viktig del i ämneskunskapen och en förutsättning 
för att klara vidare studier har tidigare uppmärksammats bland annat av 
Schleppegrell (2007). Resultaten av denna avhandling ger en förbättrad 
grund för att genomföra en undervisning som istället för att undvika det äm-
nesspecifika språket, riktas mot att utveckla en ”disciplinary literacy” hos 
eleverna. Som Morgan (2002) påpekar, är det genom att delta i sammanhang 
där det finns ett uttalat fokus på språk som elever kan utveckla ett ämnesspe-
cifikt språk.  

Ämnesspråkliga aspekter som kan behöva uppmärksammas i en under-
visning som riktas mot att utveckla en ”disciplinary literacy” hos eleverna är 
hur språket på olika sätt fyller funktionen att packa, precisera, personifiera 
och presentera innehållet i de olika innehållsområdena, och att ämnesspråk i 
matematik består av två typer av språk; vardagligt och ämnesspecifikt språk.  

Ämnesspecifik packning är en viktig aspekt att beakta i undervisningen, 
oavsett semiotisk resurs. Exempelvis så visar resultaten av den studie som 
presenteras i artikel III att färre av de lågpresterande eleverna klarar att lösa 
uppgifter i geometri när det är en hög grad av packning som uttrycks i bilder. 
Packning i bilder i geometri består i hög grad av etiketter, som exempelvis 
namn på vinklar och figurer. Resultatet av studien visar ingen signifikant 
korrelation mellan packning i bilder och elevresultat i något av de andra tre 
innehållsområdena. Just packningen i bilder i geometri kan behöva upp-
märksammas särskilt i undervisningen.  

Ett likande exempel på ämnesspråk som kan behöva uppmärksammas i 
undervisningen är när uppgiften kräver ett skifte mellan vardagligt personifi-
erat språk till ett ämnesspecifikt språk. Denna form av skiften förefaller vara 
vanligast inom geometri och algebra. Både resultaten från denna studie och 
resultat från tidigare forskning (Le Roux, 2008; Straehler-Pohl m.fl., 2014) 
pekar på att övergången mellan dessa två typer av språk kan vara problema-
tisk för elever om övergången inte uppmärksammas tillräckligt i undervis-
ningen.  

I studier där elevers möte med ämnesspråk undersöks, betraktas matema-
tiskt ämnesspråk ofta som ett enda språk. De språkliga krav som ställs på 
eleven antas vara samma oavsett matematiskt innehållsområde (se t.ex. 
Abedi & Lord, 2001; Bernardo, 1999; Cawthon m.fl., 2012; Helwig m.fl., 
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1999; Korhonen m.fl., 2012; Martiniello, 2009; Vilenius-Tuohimaa m.fl., 
2008; Walker m.fl., 2008). Om skolmatematikens språk betraktas som ett 
enda språk i alla innehållsområden finns det en risk för att viktiga aspekter 
går förlorade och inte uppmärksammas tillräckligt i undervisningen och att 
eleverna därmed inte får tillräckligt stöd i att utveckla en ”disciplinary lite-
racy”. Att språket kan se olika ut i olika innehållsområden är också viktigt 
att ta hänsyn till exempelvis i utformningen av undervisningsmaterial. När 
nya innehållsområden införs i en lärobok behöver även de specifika språk-
liga särdragen i detta område uppmärksammas. 

8.2.4 Ämnesspråk och socialisation 
Genom det erbjudande om mening som uttrycks i exempelvis i en matema-
tikuppgift, ingår även ett erbjudande som handlar om socialisation. En elev 
som deltar i ett socialt sammanhang antas socialiseras in i de normer och 
värden som uttrycks i den aktuella praktiken (Almqvist m.fl., 2008).  

Användningen av ämnesspråk i matematikuppgifter är en social handling 
och innebär ett meningserbjudande till eleven. Om matematikinnehållet rea-
liseras med hjälp av ett vardagsnära och konkret språk, så erbjuds en viss 
mening till eleven, en annan mening jämfört med vad ett mer formellt och 
ämnesspecifikt språk hade erbjudit. Den sociala handling som språket inne-
bär, erbjuder eleven inte bara information om de operationer som krävs i 
uppgiften, utan också information om vad matematik är och vad det innebär 
att kunna matematik. Språket kan till exempel visa att matematik är något 
som har med konkreta situationer och vardagen att göra, eller att matematik 
snarare handlar om att förstå abstrakta strukturer och samband. 

I socialisationen ingår även ett formande av subjektet i form av elevens 
bild av sig själv i relation till ämnet och kan handla om huruvida eleven ser 
på sig själv som framgångsrik i matematik eller som någon som inte passar 
för studier i matematikämnet. Ämnesspråk har här en betydelse eftersom 
olika språkliga val relaterar olika till olika elevers förkunskaper och förut-
sättningar. I artikel II och III framkommer exempelvis att lågpresterande 
elever i lägre grad klarar av att lösa uppgifter med en hög packning som 
uttrycks i bilder i geometri. Olika språkliga uttryck ger olika förutsättningar 
för olika elevers möte med matematiken och därmed också olika förutsätt-
ningar för deltagande och socialisation i ämnet. Om språket är bekant och 
något som eleven behärskar, eller ska lära sig att behärska, finns det goda 
möjligheter till en positiv socialisation i ämnet och en möjlighet för eleven 
att skapa en positiv bild av sig själv som matematikelev. 

Ur detta perspektiv är det viktigt att genom forskning lyfta fram och be-
lysa olika drag i skolspråket och dess olika delar, som ämnesspråk i matema-
tik. Om skolan ska kunna ge alla elever möjligheter att utveckla ett ämnes-
språk och göra det till sitt, är det viktigt att läraren har kunskap om skolsprå-
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ket så att undervisningen explicit kan riktas också mot det språk som an-
vänds i ämnet.  

8.3 Avhandlingens metodologiska bidrag 
Denna avhandling bygger på en SFL-baserad modell för analyser av olika 
semiotiska resurser i matematiskt ämnesspråk. Modellen har utvecklats och 
använts i de tre studier som ingår i avhandlingen. Med hjälp av analysmo-
dellen undersöks hur språket uttrycker olika meningsdimensioner med olika 
semiotiska resurser i de fyra innehållsområdena i TIMSS. Som beskrivits 
tidigare betraktas de språkliga uttrycken som resurser som anpassas och an-
vänds för olika kommunikativa syften. Genom den kvantifiering av hur 
funktioner uttrycks i språk, i detta fall att packa, precisera, personifiera och 
presentera information, blir det möjligt att beskriva övergripande strukturer i 
ett större material. På så vis kan analysmodellen användas för att göra mer 
generella beskrivningar av hur de semiotiska resurserna används i fyra inne-
hållsområden i TIMSS. Däremot är det inte möjligt att fånga detaljer i äm-
nesspråket som är kopplade till varje enskild uppgift. För den typen av be-
skrivning krävs kvalitativa analyser.  

En viktig aspekt när det gäller bidraget som analysmodellen utgör, är den 
teoretiska underbyggnaden utifrån SFL. De språkliga drag som uttrycker de 
undersökta meningsdimensionerna inom de olika semiotiska resurserna är 
baserade på en väl grundad teori om språk och kommunikation och de språk-
liga drag som studeras är aspekter som framkommit som centrala i ämnes-
språk i matematik och i skolspråk generellt. I en jämförelse med en tidigare 
studie om lästyngd i uppgifter i TIMSS (Martin & Mullis, 2013), kan den 
SFL-baserade analysmodell som använts i denna avhandling ge en mer 
djupgående beskrivning av vilka funktioner som uttrycks med hjälp av språ-
ket och därmed viket meningserbjudande som ges. 

Meningsdimensionerna ger dock ingen fullständig helhetsbild av ämnes-
språk i matematik och analysmodellen kan utvecklas och förfinas ytterligare, 
exempelvis genom att inkludera andra eller ytterligare språkliga drag i ana-
lysen. Inom ramen för SFL erbjuds en bas för att göra flera olika typer av 
analyser av språk. Exempel på några sådana analyser är att undersöka vilken 
typ av processer och deltagare som realiserar ideationell mening, appraisal-
analys kan används för att studera interpersonell mening, och tema-rema-
mönster och lexikaliska kedjor kan studeras som uttryck för textuell mening.  

Resultaten från de båda delstudier som presenteras i artikel I och III visar 
att meningsdimensionerna har fungerat som en metod för att beskriva hur 
matematiken uttrycks olika med hjälp av olika semiotiska resurser i de fyra 
studerade innehållsområdena i TIMSS. Det som inte har fångats i den auto-
matiserade analysen av språkliga drag inom den semiotiska resursen skrivet 
språk, var hur vardagligt respektive ämnesspecifikt språk uttrycktes inom 
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meningsdimensionerna packning, precisering och presentation. Här krävdes 
en kvalitativ analys i kombination med den automatiserade analysen.  

8.4 Implikationer för vidare forskning 
Utifrån kunskapsbidraget i denna avhandling öppnas också möjligheter till 
vidare studier av ämnesspråk i matematik. Ett första forskningsområde hand-
lar om möjligheter att på flera olika sätt ytterligare fördjupa kunskapen om 
hur ämnesspråk ser ut och hur det har betydelse för olika elever.  

En sådan viktig aspekt av hur ämnesspråk ser ut rör progressionen inom 
ämnesspråk i matematik. För att möjliggöra en undervisning som strävar mot 
att eleverna ska utveckla en ”disciplinary literacy” är det förutom kunskap 
om att språket används på olika sätt inom olika innehållsområden, också 
viktigt att ha kunskap om hur de ämnesspråkliga kraven succesivt utvecklas 
under skolåren. Analysmodellen utifrån de fyra meningsdimensionerna möj-
liggör exempelvis analyser av progressionen i ämnesspråk från hur språket 
används i TIMSS-uppgifter för årskurs 4 till uppgifter i TIMSS Advanced, 
som vänder sig till gymnasieelever (Mullis & Martin, 2014). 

Ytterligare en fördjupning av kunskapen om ämnesspråk i matematik 
skulle kunna bli möjlig genom en analys som inte bara tar hänsyn till olika 
innehållsområden, utan även undersöker språkets roll inom olika kognitiva 
domäner. I TIMSS är testuppgifterna indelade i innehållsområdena algebra, 
statistik, geomerti och aritmetik, men även i de kognitiva domänerna 
knowing, applying och reasoning. Den första domänen, ”knowing”, omfattar 
fakta, begrepp, och procedurer som eleverna behöver känna till. Den andra 
domänen, ”applying”, handlar om studenternas förmåga att tillämpa kun-
skaper och begrepp för att lösa problem. Den tredje domänen, ”reasoning”, 
går utöver lösningen av rutinmässiga problem till att omfatta okända situat-
ioner, komplexa sammanhang, och lösning av problem i flera steg (Mullis 
m.fl., 2009). Ytterligare analyser baserade på meningsdimensionerna skulle 
således kunna genomföras för att beskriva hur språket realiserar uppgifter 
inom de olika kognitiva domänerna.  

När det gäller språkets betydelse för elever så har jag i denna avhandling 
bidragit med kunskap om mötet mellan hög- och lågpresterande elever och 
olika ämnesspråkliga uttryck. Hög- och lågpresterande elever har valts ef-
tersom dessa båda elevgrupper kan antas motsvara ytterligheterna i det spann 
av elever som undervisningen ska möta och anpassas till. Vad det är som gör 
att en elev presterar höga eller låga poäng på TIMSS-testet framgår inte i 
denna studie. En viktig utgångspunkt i denna studie är den didaktiskt base-
rade receptionsteoretiska idén om att mening skapas i mötet mellan elev och 
text. Olika aspekter i texten så väl som elevens olika språkliga bakgrund, 
motivation för ämnet eller motivation för att göra bra ifrån sig på provet, 
socioekonomiska faktorer eller kulturellt kapital är aspekter som kan tänkas 
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spela en roll för mötet mellan elev och innehåll. Andra bakgrundsfaktorers 
betydelse av för elevers möte med ämnesspråk är ett angeläget område för 
vidare forskning.  

Ett annat forskningsområde som resultatet från denna avhandling öppnar 
upp för handlar om analyser av ämnesspråkets roll för att realisera innehåll i 
olika praktiker. Exempelvis skulle en jämförelse mellan ämnesspråk som 
elever möter i TIMSS och ämnesspråk i svenska praktiker som läromedel, 
kunna bidra till att nyansera bilden av svenska elevers resultat i TIMSS -
studien.  

En analys av ämnesspråk skulle kunna ligga till grund för en jämförelse 
av innehållet i TIMSS och en annan internationell studie Programme for 
International Student Assessment (PISA). Till skillnad från TIMSS så är en 
intention i PISA-undersökningen att undersöka hur väl eleverna är beredda 
att möta matematiken i ett framtida yrkes- och vardagsliv, snarare än be-
döma kunskaper som motsvarar det innehåll som berörs i kursplanerna i de 
deltagande länderna, vilket är syftet i TIMSS. Resultaten i denna avhandling 
pekar på två olika typer av ämnesspråk som förekommer parallellt i TIMSS. 
Den ena typen av ämnesspråk är ett vardagligt ämnesspråk som används till 
exempel för att beskriva vardagskontext som ligger till grund för problem-
lösning. Den andra typen av ämnesspråk som förekommer i TIMSS är sna-
rare ett ämnesspecifikt språk. Dessa två typer av språk realiserar en uppdel-
ning av innehållet i två delar som handlar om problemlösning och använd-
ning av matematik i konkreta situationer respektive ett innehåll som i högre 
grad är en förberedelse för vidare studier i ämnet. Om analysen av de två 
olika typerna av ämnesspråk är riktig och om TIMSS och PISA mäter det 
som de utger sig för att mäta, så borde skillnader i ämnesspråk också bli 
tydligt i en analys av språket utifrån de fyra meningsdimensionerna.  
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9 English summary: Written language, images 
and symbols in school mathematics – a study 
of mathematical subject language in TIMSS  

The overall aim of this thesis is to contribute to the understanding of mathe-
matical subject language and high- and low-performing students’ encounter 
with such language. Another aim is to develop and try out a model to quanti-
tatively describe and analyze the mathematical subject language. Based on 
these two aims the following research questions are investigated using mate-
rial from the TIMSS study: 

 How are the semiotic resources written language, images and math-
ematical symbols used in the subject language of mathematics in dif-
ferent mathematical content areas? 

 What are the relations between the use of these semiotic resources in 
mathematical subject language in different content areas and high- 
and low-performing students’ test achievement? 

Furthermore, the answers to the two research questions constitute the foun-
dation for a didactical discussion of how the use of semiotic resources ex-
press different meaning in different content areas and how these expressions 
are of importance for different groups of students. 

The semiotic resources written language, images and mathematical sym-
bols are investigated in accordance with the definition formulated by 
O`Halloran (2005). Each semiotic resource is thus regarded as a sign system 
with its own logic and potential to express meaning.  

The investigated content areas are algebra, statistics, geometry and arith-
metic. This division of the tasks in different content areas follows the catego-
rization that is made in TIMSS.  

Three sub-studies are presented in three different articles in the thesis. 
The first research question is addressed in article I and III. In article I, writ-
ten language is focused while analysis of images and symbols in the tasks 
are the focus for article III. The second research question is addressed in 
article II, where the relation between written language and student achieve-
ment is investigated. In article III the relation between images and symbols 
and student achievement is studied.  
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9.1 Background and previous research 
In previous research, there are descriptions of how language is used in dif-
ferent ways in everyday contexts compared to in specialized contexts such as 
a school context (e.g. Gee, 2008; Macken-Horarick, 1996). In everyday situ-
ations learning occurs through language that is clearly linked to everyday life 
and concrete situations. However, in the specialized situations at school, 
learning takes place in a more systematically organized form, and involves 
knowledge that is separated from a concrete situation. For some students the 
encounter with the language of schooling forms a natural progression of 
everyday language. These students may already have been familiar with 
more formal types of language, for example through reading. For other stu-
dents, this encounter may become problematic if the disparity between the 
everyday language and the school language is too large. 

Previous research also describes how different forms of language are used 
in various subjects. The language is used in different ways to express the 
specific type of knowledge in the subject (Shanahan & Shanahan, 2008). A 
teaching that highlights subject specific features in language focuses on de-
veloping students' disciplinary literacy (Shanahan & Shanahan, 2012). Such 
a teaching thus highlights the unique opportunities, the specific challenges 
and specific meaning the language offers in the various subjects.  

Previous research on mathematical subject language also describes how 
learning a subject also means to learn the language of the subject (Abel & 
Exley, 2008; Lemke, 1990; Schleppegrell, 2004; Unsworth, 1997). 

This thesis presents the research on academic language in general and 
mathematical subject language in particular that is of central importance to 
the analyses conducted in the three sub-studies. One such aspect that is high-
lighted in previous research concerns vocabulary and mathematical concepts 
which may pose difficulties for students. However, there are also other fea-
tures in language that can be difficult or unfamiliar to the students that have 
not received the same attention (Schleppegrell, 2007).  

One such feature which distinguishes academic language from more eve-
ryday forms of language is high information density in the text (Martin, 
1991; Schleppegrell, 2001). Information density is primarily expressed 
through a high proportion of nouns. Information dense nouns in academic 
language are often subject specific words which constitute effective tools for 
those who are familiar with these forms of language. 

Another feature of academic language is long dense noun phrases. In 
mathematical subject language noun phrases are often used to specify or 
classify a mathematical object (Schleppegrell, 2007: Veel, 1999). 

The school subject of mathematics is often linked to other school subjects 
and everyday situations outside of the subject. To describe concrete and eve-
ryday situations, references to individuals are often used (Palm, 2002). These 
references can be expressed by pronouns or proper names that refer to a par-
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ticular person, place or institution (Halliday & Matthiessen, 2004). However, 
personal references to the present or known participants are more common in 
oral communication compared to written language of schooling 
(Schleppegrell, 2001).  

Another typical feature of written academic texts is subordinate clauses. 
Subordinate clauses are a common tool to link various parts of the text and 
to create a flow of information (Fang, 2006; Schleppegrell, 2004; Veel, 
1997). Subordinate clauses fill different functions in different texts and the 
complexity of subordinate clauses can vary. Nevertheless, subordinate claus-
es have often been used as an indicator of text complexity (Heimann Müh-
lenbock, 2013). 

Mathematical subject language has often been described as a multi-
semiotic (Lemke, 2000; O'Halloran, 2000; Schleppegrell, 2007). This means 
that various semiotic resources like written language, mathematical symbols 
and images are used in school mathematics.  

A switch between different semiotic resources has been described as a 
translation from one language to another, as for example described by Lesh 
et al. (1987). From a social semiotic perspective, examining different semiot-
ic resources in language rather focus on the potential that each resource has 
to express meaning (Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001). This per-
spective on semiotic resources can be applied on mathematical subject lan-
guage as well as on other acts of communication. 

A common starting point in research on students' encounter with mathe-
matical subject language concerns the question of how language can be re-
formulated in order to eliminate linguistic barriers to the students (see e.g. 
Cawthon, Kaye, Lockhart & Beretvas, 2012; Martiniello, 2009; Nyström, 
2008; Shorrocks-Taylor & Hargreaves, 1999). In contrast to these studies the 
approach in the present thesis emphasizes the importance of investigating 
how the language is used in various ways and which forms of language the 
students need to master to participate in different mathematical situations.  

9.3Theoretical approach 
A general starting point for this thesis is the view of language as a tool for 
meaning making. Based on Vygotskij's ideas, learning is seen as a social 
construction mediated through language in a cultural community (Vygotskij 
1934; 1986). Through language, the individual becomes involved in a social 
context and can take part of other people's thoughts and experiences. In these 
linguistic contexts meaning is created and the individual is a co-creator (see 
e.g. Liberg et al., 2002; Säljö, 2000; Wertsch, 1991). 

Of central importance for this thesis is how the view of language, as de-
scribed above, also applies to mathematics. Mathematics is regarded as a 
discursive activity where the development of mathematical knowledge in-
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volves developing mathematical ways of using language (e.g. Sfard, 2007; 
2008). Mathematical knowledge is thus regarded as the ability to communi-
cate and manage mathematics in various discursive contexts. In this sense, 
multi-semiotic aspects of language are analyzed based on how they fill the 
function of realizing mathematical content. 

For the analysis of language in mathematical tasks systemic functional 
linguistics (SFL) and SFL inspired social semiotic theories are used (see e.g. 
Christie, 2012; Coffin & Donohue, 2014; Halliday, 1978; Halliday & Hasan, 
1989; Halliday & Matthiessen, 2004; Holmberg & Karlsson, 2006; Kress & 
van Leeuwen, 2006; O´Halloran, 2005; van Leeuwen, 2008). Distinctive to 
SFL is the notion that the language system has three main functional orienta-
tions that have evolved to serve our social needs. The area of meaning that is 
referred so as ideational meaning serves the functions of modeling or repre-
senting the world, while the interpersonal meaning fills the function of en-
gaging interpersonally and the textual meaning fills the function of creating 
cohesive texts (Martin, 1991). Through these meta-functions social semiotic 
theory provides opportunities to analyze how language is used to express and 
offer meaning. Since we use language in different ways for different purpos-
es and in different social contexts, different registers are realized 
(Schleppegrell, 2001). 

In article I and article III different features in written language, images 
and symbols are investigated as expressing aspects of the three meta-
functions. From this perspective different features in three semiotic re-
sources were studied as realizations of the social contexts, or registers, of 
four mathematical content areas in TIMSS. 

Article II and III focus on the students' encounter with the content as it is 
expressed by written language, symbols and images in TIMSS. The outcome 
of this encounter, here studied as student scores, was investigated from a 
didactically based reception theoretical perspective (see e.g. Langer 2011; 
Liberg et al., 2012). Within this perspective students' previous experiences, 
knowledge and interests are of importance for the encounter as well as as-
pects in the text (e.g. McCormick 1994).  

9.3.1 Meaning dimensions 
In previous research on language of schooling, different features have been 
described as characteristic of academic language and mathematical subject 
language. Based on social semiotic theory these features have been summa-
rized and interpreted to express four dimensions of meaning; packing, preci-
sion, personification and presentation, thus representing the three meta-
functions described above. The meaning dimensions have been the basis for 
the analyses of mathematical subject language conducted in the three sub-
studies.  
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9.4 Method 
The empirical material which has been used in the three sub-studies in the 
thesis consists of 217 mathematical tasks from the Swedish version of 
TIMSS 2011, grade eight. For the investigation of the students’ encounter 
with the language in the tasks, student solutions from high and low achieving 
students have been used. From all students who participated in TIMSS, the 
lowest and highest performing quartile were chosen for the analysis. The 
student sample was made by IEA (Martin & Mullis, 2012) and was designed 
in order to be representative for the whole population of Swedish grade eight 
students.  

Indices for each of the four meaning dimension in each task were calcu-
lated in order to describe how the four meaning dimensions are expressed by 
the three semiotic resources in each content area. Meaning dimension pro-
files show the mean values for the various indices in each content area.  

To investigate the encounter between high- and low performing students 
and language in the tasks, a correlation analysis between meaning dimension 
indices and student achievement was conducted. Student achievement was 
here studied by percent right values.  

9.5 The three sub-studies 
In brief, the results presented in article I show that the different content areas 
in TIMSS are expressed through different registers in written language, i.e. 
the combination of linguistic features used in a particular social context 
(Halliday & Hassan, 1989; Martin, 1997).  

The meaning dimension profile for written language in algebra shows an 
average level of packing and relatively low level of precision, personifica-
tion and presentation. A qualitative analysis of the linguistic features ex-
pressing packing, precision and presentation showed that these meaning 
dimensions in algebra to a high extent were expressed by subject specific 
words. The overall picture of algebra is a rather subject specific register with 
low level of personification. 

In statistics the profile showed high level of all four meaning dimensions. 
However, the qualitative analysis showed that in statistics, packing and pre-
cision to a large extent were expressed by everyday words. High degrees of 
these meaning dimensions were expected to express highly subject specific 
language. A possible explanation to the high degrees of packing and preci-
sion, despite the everyday character of the words, is that central information 
was often repeated in the answer alternatives.  

The four meaning dimensions in written language in geometry were on an 
average level, with the exception of personification which was on a low lev-
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el. The qualitative analysis showed highly subject specific linguistic features 
expressing packing and precision.  

In arithmetic the level of packing in written language was low, the levels 
of precision and personification were high and the level of presentation was 
on average. Together this indicates a register expressing an everyday con-
tent.  

In article III, where images and symbols in mathematical subject language 
in TIMSS were examined, the overall picture that emerged from the results 
showed some differences concerning how images and symbols are used to 
express the four content areas in TIMSS.  

Regarding images, they expressed a high degree of packing in statistics 
and relatively high degrees of personification in geometry and arithmetic. 
Precision in images was mainly expressed in geometry where the images 
were also presented as ideal and highlighted by a high position in the task.  

When it comes to symbols, dense and information packed symbolic ex-
pressions were most common in algebra. The high degree of packing was a 
distinctive feature of the profile in algebra. Algebra was also the content area 
where the profile for symbols differed most from the profiles in the other 
three content areas.  

In arithmetic, the result showed a higher level of precision, which might 
reflect the focus on calculations in arithmetic. The level of personification, 
which here means a low proportion of symbolic expressions, were high in all 
content areas except for algebra.  

Together the analysis of mathematical subject language in TIMSS from 
article I and III indicated that it is not sufficient to consider mathematical 
subject language as one single language. Rather, the results from the studies 
showed that the mathematical subject language and the various semiotic 
resources serve different functions in the various content areas. This can be 
exemplified by the high degree of packing in symbols in algebra and the 
high degree of packing in images in statistics. 

The results from article II and III also showed that there are some rela-
tionships between language and student performance and that these relation-
ships are different in the various content areas. The relations were investi-
gated by a correlation analysis, and it is thus important to bear in mind that 
the correlations may not be directly caused by the investigated features in 
language. Examples of negative correlation between student performance 
and subject specific language are packing expressed in written language and 
symbols in algebra as well as packing expressed in mathematical symbols 
and images in geometry. Statistics and arithmetic were mainly expressed by 
more everyday forms of written language and the results showed only one 
negative correlation between student results and the meaning dimension 
indices in these two content areas. This negative correlation concerned 
presentation in arithmetic. According to the qualitative analysis of written 
language, presentation in arithmetic mainly consisted of subordinate clauses. 
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Theses subordinate clauses were not considered as specific for mathematical 
subject language in comparison to for example the subordinate clause “when 
x = 4”. 

In two content areas, algebra and geometry, the results showed a negative 
correlation between personification expressed in written language and stu-
dent performance. This means that fewer students managed to solve the tasks 
when they were expressed by high degrees of personification in written lan-
guage. In algebra this only applies to the group of low performers. In alge-
bra, the results also showed that fewer students managed to solve tasks ex-
pressed by a high degree of personalization in symbols, which means a low 
proportion of symbolic expressions in relation to the number of words. A 
possible explanation for the negative relationship is that it is the shift from a 
language that implements a personalized context to a subject-specific lan-
guage that is problematic. This reasoning is supported by results from stud-
ies of Straehler-Pohl et al. (2014) and Le Roux (2008) which in different 
ways show that students have difficulty managing a shift between a casual 
and subject-specific content. 

9.6 Discussion 
The results presented in article I show that the mathematical subject lan-
guage used in TIMSS is based on two different kinds of written language 
that occur in parallel. These two types of language concern everyday forms 
of language, used for example to describe specific situations in a problem 
solving context, and also subject-specific language with some typical fea-
tures and a high proportion of subject specific words. The results also show 
that these two types of written language coexist in TIMSS, but to different 
degrees in the different content areas. Corresponding parallel forms can also 
be discerned in symbols and images in that packing, precision and presenta-
tion often express subject-specific content.  

To solve the tasks in TIMSS, pupils need to use both everyday language 
and a more subject-specific language. In other words, in order to handle the 
mathematical subject language, the students should not leave their everyday 
language and shift to solely using a subject specific language. They rather 
need the ability to use both these types of languages and to be able to move 
within the continuum from everyday to subject specific forms of language. 
This point towards the importance of teaching that provides opportunities for 
the students to encounter and engage with various types of mathematical 
subject language.  
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