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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att med en kvantitativ innehållsanalys analysera de tre 

vanligaste matematikläromedlen för årskurs 1 till och med årskurs 3, för att undersöka  

förekomsten av vardagliga, vetenskapliga och skolspråkliga begrepp. Detta konkretiserades 

ner till tre frågeställningar: 1) Hur ser uppdelningen av vetenskapliga, vardagliga och 

skolspråkliga begrepp ut i läromedlen? 2) Hur ser skillnader i språkanvändningen ut i de olika 

årskurserna för varje lärmedel? 3) Hur skiljer de olika läromedlen sig angående förekomsten 

av vetenskapliga och skolspråkliga begrepp? Detta sattes sedan i relation till SVA-elevers 

möjliga språkliga begränsningar och svårigheter. De utvalda läromedlen var: Matte Direkt 

Safari (2011), Eldorado: Matte (2009; 2010) och Mera Favorit Matematik (2013; 2014). 

Metoden utgick ifrån Bergström & Boréus (2012) definition av en kvantitativ innehållsanalys. 

Folkeryds (2016) språkliga dimensioner för läsförståelse användes som ett analysverktyg för 

att avgöra möjliga svårigheter som läromedlen kunde medföra. För att tydliggöra begreppen 

som användes i analysen användes Skott m fl (2010) och skolverkets (2008) definitioner av 

dessa. Analysen utfördes till stor del manuellt av båda författarna men viss användning av 

datorstyrd räkning användes också med hjälp av Lix.se och dess lixräknare. Resultaten visade 

på en ökning av det vetenskapliga och skolspråkliga begreppsanvändandet för varje årskurs. 

Enligt Folkeryds språkliga dimension för textens innehåll indikerade resultaten att samtliga 

läromedel bestod av svårförståeliga texter. Trots tydliga visuella skillnader bland läromedlen, 

visade resultaten av studien på en likartad begreppsanvändning i samtliga läromedel.  

 

Nyckelord: Läromedelsanalys, matematikläromedel, SVA-elever, språkliga svårigheter, 

vetenskapliga begrepp, vardagliga begrepp och skolspråk  
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1.0 Bakgrund 

Under våren 2016 kom skolverket  ut med en ny rapport som beskriver invandringens 

betydelse för skolresultaten i Sverige. Rapporten bygger på svarsstatistik från internationella 

tester samt elevers behörighet till vidare studier på gymnasiell nivå (Skolverket, 2016, 6). 

Rapporten pekar på en markant ökning av elever med utländsk bakgrund i svensk grundskola 

från 2006 till 2015. År 2015 hade över 20 % av eleverna i årskurs 9 enligt skolverkets 

definition utländsk bakgrund, vilket är en  tydlig ökning jämfört med 2006 års 13.8 % 

(skolverket, 2016, 15). Detta i sin tur betyder dock inte att alla elever inom dessa 20 % år 

2015 var i behov av svenska som andraspråk. Utöver att statistiken visar på en ökning av 

antalet elever med utländsk bakgrund, visar den även att åldern på elever som invandrar till 

Sverige idag är högre än det var för några år sedan, vilket ger färre år i svensk grundskola för 

att lära sig tillräckliga kunskaper för vidare studier (Skolverket, 2016, 16). 

 

För vissa elevergrupper kan ett stort problem som återkommer i det matematiska språket 

(ämnesspråket) vara att många av orden inte bara har en matematisk betydelse utan även en 

vardagsbetydelse och många gånger har dessa olika betydelser helt olika innebörd som till 

exempel volymen av en kropp kontra högtalarens volym (Löwing och Kilborn 2008, 34; 

Schleppegrell, 2007, 142). Schleppegrell (2007, 142) skriver att matematiken är ett komplext 

ämne med karaktäristiska drag inom ord och grammatik där de språkliga svårigheterna med 

matematik kan arbetas med utifrån ett fokus på de språkliga aspekterna som matematik 

konstrueras genom. Hon menar att precis som med all språkutveckling, behöver eleverna ges 

utrymme att använda sig av det matematiska språket på ett interaktivt sätt för att skapa en 

meningsfull diskurs om matematik.  

 

Matematikämnet är här ett bra exempel på ämne vars språk och begreppsinnehåll försvårar 

skolsituationen betydligt för elever som läser svenska som andraspråk. Dagens forskning 

menar att ämnesundervisningen måste ta hjälp av SVA- och modersmålsundervisningen och 

dess pedagoger för att ge eleverna en en rättvis plattform med uppnåeliga mål. 

Modersmålsundervisningen fungerar då som en resurs för vidare ämnesstudier med specifikt 

fackspråk (Holmegaard & Wikström, 2004, 542; Norén, 2010, 28; Gibbons, 2002, 23; Parzyk 
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1999, 23). 

      

NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning) menade 2001 att det fanns en trend för 

lärare att handleda eleverna under arbetet med läromedel snarare än att undervisa själva. 

Matematikämnet är starkt beroende av de läromedel som finns ute på marknaden (NCM, 

2001, 13, NORMA, 2014, 163). I en analys av svenska TIMSS-rapporten gjord av 

NORMA14 (2014, 163) visar det sig att 90% av lärarna i årskurs 4 använder sig av läromedel 

som en grund i sin undervisning, vilket de menar stödjs av iakttagelsen att den form som 

dominerar matematikundervisningen i svenska skolan är individuellt arbete med läroboken. 

NCM menade även att det var avsevärt färre elever med svenska som andraspråk som nådde 

de nationella målen i ämnet eller lyckades få ett av de högre betygen (NCM, 2001, 36)  

 

Forskning kring elever som läser eller har behov av svenska som andraspråksundervisning 

visar tydligt hur ämnesspråk försvårar tillvaron för dessa elever i skolan och att detta påverkar 

provresultat och betyg i dessa ämnen. Det finns lite forskning kring sambandet mellan 

behovet av SVA (svenska som andraspråk) och möjliga svårigheter gällande matematikämnet. 

Hevenkilde (1993, 14) menar att språkliga svårigheter i matematikämnet för SVA-elever ofta 

överskuggas av andra skolämnens svårigheter. Eftersom lärare ofta grundar sin undervisning i 

matematik på de läromedel som finns att tillgå är syftet med detta examensarbete att analysera 

tre läromedel för årskurs 1-3. Läromedlen kommer att analyseras utifrån dess språk, om det är 

ett vardagsspråk, ämnesspecifikt språk (vetenskapligt språk) eller skolspråk används och i hur 

stor utsträckning och vad detta i så fall kan ha för påverkan på SVA-elevers förståelse av och 

undervisning med läromedlen. 

 

Här är det dock viktigt att poängtera att detta enbart är en av anledningarna till varför SVA-

elever kan tänkas ha svårigheter inom matematiken. Utöver användning av läromedel finns 

det flera andra faktorer som kan bistå till ytterligare svårigheter. Gällande 

läromedelsanvädning finns det även där flera faktorer utöver språkanvändningen som kan 

medföra svårigheter, inte bara för SVA-elever utan för samtliga elever i klassrummet.  
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2.0 Forskningsöversikt 

I denna forskningsöversikt kommer forskning angående användning av vardagsspråk, 

ämnesspecifikt språk och skolspråk att presenteras, samt en kortare översikt av vad som 

ibland kallas det matematiska språket. Utöver detta ges en överblick av SVA-elevers lärande 

och språkliga aspekter på detta, samt lärobokens användning och status i matematikklassrum 

där SVA-elever är närvarande.  

 

 2.1 Vardagsspråk, skolspråk eller ämnesspecifikt språk? 

I en rapport från skolverket (2008, 46) beskrivs skolspråket innehålla både ett allmänt 

akademiskt ordförråd och ett ämnesspecifikt. Allmänt akademiska ord definieras av att de hör 

till skolspråket men inte är knutet till något specifikt ämne. Ämnesspecifika ord kan till 

exempel vara radie eller basisk. Det finns även sådana ord som förekommer i både 

vardagsspråket och det ämnesspecifika språket, men har två skilda betydelser. Skolverket 

(ibid.) poängterar att detta ofta innebär särskilda problem för bland annat flerspråkiga elever, 

eftersom de ofta känner till någon av de vanliga betydelserna av ordet men sällan alla och för 

det mesta inte de ovanliga, eller ämnesspecifika. Det har också visat sig att vardagsspråkets 

sätt att använda matematiska uttryck skiljer sig från matematikundervisningens uttryckssätt 

(Norén, 2010, 53).  Norén (2010, 28) vill med sin avhandling undersöka och analysera 

praktiker i flerspråkiga matematikklassrum, i den svenska grundskolan. Med tvåspråkig 

undervisning menas här att både läraren och eleverna i stor utsträckning pratar två språk under 

lektionerna. Det kan till exempel vara att svåra begrepp eller uträkningar översätts till 

elevernas modersmål. Svåra begrepp kan här motsvara ämnesspråk. Norén ger exempel från 

spansktalande matematikklassrum och ordet Cuarto, som översätts till rum eller fjärdedel, där 

samma ord på spanska har en särskild betydelse som ämnesspråk och en annan som 

vardagsspråk. Detta går att hitta även i det svenska språket med ord som betyder en sak i 

vardagstal och något helt annat under matematiklektionerna som till exempel volym, 

uppskatta eller massa. Med detta vill Norén (2010, 44) påpeka att har eleven svårigheter med 

det matematiska ämnesregistret på modersmålet är det inte ovanligt att samma svårigheter går 

att finna även i det andra språket, i en större utsträckning. Även Parzyk (1999, 23) påpekar att 

förskolan hon observerat i sin avhandling arbetar tvåspråkigt där nya begrepp för eleverna 
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förankrades först på modersmålet för att sedan översättas till svenska. Norén (2010, 46) menar 

att för elever som har ett annat modersmål än svenska så kan vägen från ett vardagsspråk i 

matematiken till ett ämnesspecifikt matematikspråk vara väldigt dimensionell och 

svårhanterlig. Detta beror på att matematiska vardagsuppfattningar är knutna till modersmålet 

som eleven talar och inte det undervisningsspråk som används i skolan. Läraren kan på grund 

av detta få svårt att bilda sig en överblick över elevers tidigare kunskaper och erfarenheter om 

de i sin tur inte behärskar undervisningsspråket. Nygård Larsson (2011, 34) tar i sin 

avhandling upp något som kallas dubbelt tal (double talk) som används inte bara av lärare 

utan även av elever. Dubbelt tal är när talaren växlar mellan vardagsspråk och ämnesspecifikt 

språk. Detta kan i sin tur hjälpa elever att sudda ut gränserna mellan de olika språkbruken. 

Hon menar även att eleverna ofta uttrycker sig vardagligt när de egentligen talar om 

ämnesspecifika termer och att vardagsspråket ses som en viktig resurs i att utveckla ett mer 

vetenskapligt och ämnesspecifikt språk (Nygård Larsson, 2011, 34).  

2.2 Det matematiska språket. 

Matematik har en rad ämnesspecifika ord, men även ord som inte enbart är knutna till 

matematiken, men likväl har en särskild betydelse inom just matematiken (Schleppegrell, 

2007, 143). Schleppegrell (2007, 142) menar att matematiken är ett komplext ämne med 

karaktäristiska drag inom ord och grammatik. 

Det matematiska språket, som benämns ”mathematish”, är ett väldigt ungt språk jämfört med 

andra språk och det syftar inte till att ge en förståelse för matematiska koncept, utan snarare 

för matematiska symboler och deras användning (Lennerstad, 2004, 168) Schleppegrell 

(2007, 142) skriver att precis som med all språkutveckling, behöver eleverna ges utrymme att 

använda sig av det matematiska språket på ett interaktivt sätt för att skapa en meningsfull 

diskurs. När det gäller att lära sig matematiska ord kan det vara enklare för elever att lära sig 

de tekniska ord som är centrala inom matematiken, än vad det kan vara att lära sig 

matematiska termer som även har en betydelse i andra ämnen (Schleppegrell 2007, 143).   

Parszyk (1999, 22) observerade i sin avhandling en förskoleklass där eleverna och lärarna var 

tvåspråkiga där både svenska och elevernas modersmål talades. Hon menar att 

matematikämnet är kulturbundet och där hanteringen av dess språk och begrepp påverkas av 

elevernas omgivning för stunden. Eleverna visade i hennes avhandling att de hade lättare för 

vardagliga matematiska händelser och begrepp än ämnesnära. Att kunna använda det 
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matematiska språket som ett redskap såg Parszyk (1999, 22) var enklare för eleverna om 

språket förekom i deras hemmiljö, till exempel matematik i köket. Om begreppen istället inte 

var vardagsnära för eleverna visades tydliga svårigheter i både förståelse och användning 

(Parzyk 1999, 22).  

2.3 SVA-elevers lärande och språkliga aspekter 

När det informella interaktionsspråket ställs i kontrast till det språk som eleverna möter i 

skolan, skiljer de sig märkbart grammatiskt sett (Schleppegrell 2001, 454). Även Gibbons 

(2002, 22) hävdar att det finns en skillnad och skriver att de skolrelaterade registren är mer 

abstrakta och mindre personliga när språket är mer ämnesspecifikt.  Schleppegrell (2001, 454) 

menar att utvecklingen av förmågan att använda skolbaserade register är extremt beroende av 

elevers vana och kunskap om konventioner för språkanvändning i skolan, vilket kräver att 

eleverna ges möjligheter att delta i autentiska situationer där skolbaserade register är 

funktionella (Schleppegrell 2001, 454). Gibbons (2002, 23) styrker detta och menar även att 

det är väsentligt att den språkliga aspekten ständigt sätts i fokus i alla ämnen, för att ge 

andraspråkselever en möjlighet att lära sig skolans ämnesspecifika språk (Gibbons 2002, 23).   

Elever med svenska som andra språk kan nyttja sitt modersmål i många fler situationer än vad 

de kan använda svenskan. Gibbons (2002, 22) påtalar därför vikten av att ta till vara på SVA-

elevers tidigare språkkunskaper och en anpassad undervisning där fokus inte enbart ligger på 

att eleverna ska lära sig ett andraspråk, utan även tillägna sig kunskaper på det nya språket. 

Ett sådant fokuserat stöd krävs för att eleverna inte ska riskera att hamna på efterkälken 

(Gibbons 2002, 22-23).  Dessutom har de elever som lär sig på sitt förstaspråk ett försprång 

gentemot andraspråkselever när de ska lära sig skolans kunskapsrelaterade register. 

Förstaspråkseleverna har med sig baskunskaper inom grammatiken som de kan använda 

språkligt i välkända sociala situationer (Gibbons 2002, 23).  

 

Med så pass många flerspråkiga elever i dagens skola är det viktigt att erkänna de språkliga 

utmaningar som finns och att dessa inte möts på ett effektivt sätt i alla klassrum 

(Schleppegrell 2001, 455).  Schleppegrell (2001, 455) menar att det finns förväntningar att 

elever ska utföra skolbaserade uppgifter på ett lämpligt sätt i skolsammanhang. För att 

eleverna ska kunna möta dessa förväntningar krävs att de är förtrogna med sammanhang där 

sådana uppgifter och texter är funktionella och att de har tillräckliga meningsskapande 

resurser för att möta förväntningarna (Schleppegrell 2001, 455).  Elever som har liten tillgång 
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till accidentellt lärande av akademiska genrer, som till exempel den grammatiska aspekten, 

kan behöva ägna särskild uppmärksamhet till dessa register, samt ges tillfälle att delta i 

autentiska sammanhang där dessa register är funktionella, för att de ska lära sig använda dem 

korrekt (Schleppegrell 2001, 455). Schleppegrell (2001, 455) menar att i dagens 

undervisningspraxis antas elever tillägna sig kunskap om de akademiska registren utan att det 

ägnas någon särskild uppmärksamhet till dem, vilket hon vidare menar blir problematiskt för 

flerspråkiga elever och de som inte är vana vid den akademiska kontexten som de möter i 

skolan (Schleppegrell 2001, 455). Gibbons (2002, 60) skriver om hur den traditionella 

undervisningsformen med den behavioristiska läraren längst fram i klassrummet inte är något 

som gagnar andraspråkselever. Detta beror på att eleverna i sådana situationer får färre 

tillfällen att yttra sig och när de väl får det, så blir det kortfattat. 

 

2.4 Läromedlets roll i klassrummet. 

I en studie gjord av Monica Johansson, där tre lärare och deras klasser medverkat, har hon 

undersökt matematikläromedlens roll under lektionssammanhang. Samtliga klasser gick i 

årskurs åtta. Syftet med studien var att se på vilket sätt läromedel integreras under lektionerna. 

Hon har använt sig av video-inspelningar, lärarintervjuer samt lärarenkäter som totalt bidragit 

med material till ett värde av 679 minuter som hon analyserat. Huvudresultaten med 

Johanssons (2006, 25) studie visar på att; 1) elever jobbar enbart med uppgifter i läromedlet 

under den tid då de ska jobba enskilt, vilket enligt genomsnittet är mer än hälften av 

lektionen. 2) De exempel och uppgifter läraren presenterar under lektionen är huvudsakligen 

från läromedlen. 3) Matematikens tekniska språk presenteras på ett jämförbart sätt som det 

görs i läromedlen, vilket leder till att endast de definitioner, konventioner och regler som 

boken tar upp är de som eleverna kommer i kontakt med.       

Det visar sig således att matematiklektioner till stor del är läromedelsstyrda, vilket även styrks 

av bland annat Nygård Larsson (2011) och Norén (2010). Nygård Larsson (2011, 21) tar i sin 

avhandling upp en kartläggning som gjordes i USA genom projektet No Child Left Behind 

Act. Kartläggningen visade att analyser av läroböcker har påvisat att det finns språkliga 

skillnader att hitta mellan olika ämnens läromedel, bland annat när det kommer till 

ordförrådsanvändning. För elever i behov av svenska som andraspråk är läromedlens 

ordförråd och språkliga användning en särskild utmaning då de ofta begränsas vokabulärt. 
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Detta i sin tur kan leda till sämre läsförståelse och därav bristande förståelse i vad läromedlet 

kräver av eleven. Dock menar Nygård Larsson (2011, 22) att det inte enbart är i ett 

andraspråksperspektiv som läroböckers språkliga begriplighet för elever kan analyseras. Hon 

menar att läromedel överlag inte verkar bädda för en förståelseinriktad läsning, utan snarare 

uppmuntrar till ytligt läsande och faktamemorering (ibid.). 

 

 I klassrummet är läromedel en del av lärprocessen för eleverna. Läromedel och/eller 

läroböcker har en stark ställning i skolan och kan i vissa fall fungera även som läroplan och 

kursplan (Nygård Larsson, 2011, 23). Norén (2010, 89) använder sig av 

Matematikdelegationen (SOU:2004:97, 89) i sin forskning och den visar att eleverna i svensk 

grundskola i allt högre grad får ägna sin tid åt att enskilt lösa läroböckers uppgifter. Detta 

benämns som individualiserad undervisning. Men i praktiken kan detta innebära att eleverna 

helt blir utlämnade åt en lärobok (Norén, 2010, 89). I Sverige använder elever med utländsk 

bakgrund mer än hundra olika språk tillsammans. Många av dessa elever når inte målen i 

matematik i årskurs 9 (skolverket, 2016, 6). Norén (2010, 93) menar att detta ofta förklaras 

med att de har bristande kunskaper i det svenska språket och att deras kulturella bakgrund inte 

överensstämmer med den svenska kulturen. Norén (2010, 58) anser att en traditionell 

skolmatematiksdiskurs dominerar i svensk matematikundervisning där det tysta enskilda 

arbetet i läromedel används i högst grad. Detta kan i sin tur ha en negativ inverkan på 

flerspråkiga elevers lärande av matematik. Enligt Norén (2010, 58) behöver flerspråkiga 

elever aktivt kommunicera matematik såväl för matematikinlärandet som för 

språkutvecklingen. Tyst eget arbete i läroboken ger eleverna begränsande möjligheter (Norén, 

2010, 58). Det tysta enskilda arbetet i speciellt matematikläromedel har dock ökat menar 

Norén (2010, 62) där utrymmet för genomgångar och gemensamma diskussioner under en 

matematiklektion också minskat. Skolverket (2012, 35) presenterade TIMSS (2007) 

svarsresultat av hur många lärare som uppgav att det följde läroboken och dess planering, 

varav 95% av deltagande lärare  svarade ja.  

2.5 Sammanfattning 

Under forskningsöversikten togs forskning upp som förklarar de tre begreppen som senare 

kommer användas under analysen; vardagsspråk, skolspråk och ämnesspecifikt språk. Dessa 

begrepp förklarades utifrån skolverkets (2008), Noréns (2010) och Schleppegrells (2004) 
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definitioner av dessa. Då den kommande studien kommer syfta till att sätta analysens framtida 

resultat i samråd med SVA-elevers möjliga svårigheter till matematikämnets läromedel har 

även forskning kring SVA-elevers lärande och språkliga aspekter tagits i anspråk. Eftersom 

studien i sig kommer bygga på läromedels språkanvändning ansågs det även vara av vikt att 

presentera tidigare forskning som gjorts på läromedels roll i dagens klassrum.  
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3.0 Teoretiska utgångspunkter 

Utgångspunkterna kommer ligga i ”språkliga dimensioner av läsförståelse” av Folkeryd 

(2016, 149). Dimensionerna kommer sedan fungera som riktlinjer för vad som väljs ut i 

innehållsanalyserna av de olika läromedlen. Aspekter angående andraspråkselevers möjliga 

svårigheter i samband med skolspråk, ämnesspecifika begrepp och vardagliga begrepp i 

matematikundervisning redovisade av Gibbons (2006), Schleppegrell (2006) och Norén 

(2006) kommer även här fungera som utgångspunkter i kommande analys.   

3.1 Språkliga dimensioner av texter 

Inför analysen av läromedlen som valts ut har här gjorts en begränsning av vad som kommer 

fokuseras på. Teorin bakom analysmetoden baseras på elevers kunskap angående 

läsförståelse. Dimensionerna för läsförståelse är: textens innehåll, textens makrostruktur, 

textens mikrostruktur samt textens deltagaraktivitet. Den valda dimensionen för fördjupning 

och användning är Textens innehåll och begränsas till elevens kunskap i ordförråd, som 

vardagsspråk och ämnesspråk faller under (Folkeryd, 2016, 149).  Folkeryd menar att det 

vanligaste och enklaste sättet att se en texts svårighetsgrad i förhållande till läsförståelsen är 

att se till ordförrådet som använts i texten. Även Liberg (2010, 54) pekar på att en av de 

språkliga förmågorna som krävs av eleverna för att öka språkutvecklingen är ett stort 

ordförråd. 95 % av orden i en text behöver vara bekanta för läsaren för att textens innehåll ska 

förstås, (Folkeryd, 2016, 149) och att förstå texten i matematikläromedel har stor betydelse 

för att eleverna ska kunna medverka i matematikundervisningen. Liberg (2010, 54) menar att 

eleven behöver förstå minst 75% av innehållsorden i en text för att få positiva effekter på 

inlärningen. Hon menar dock att detta sällan uppfylls av elever med utländsk bakgrund.  

Folkeryd (2016, 149) benämner ibland ämnesspecifika ord och vardagsspråk som ovanliga 

och vanliga ord och ju fler ämnesspecifika ord en text innehåller desto mer ökar textens 

svårighetsgrad..  

3.2 Möjliga språkliga svårigheter  

För elever som vuxit upp i en homogen svensk miljö kommer språket under uppväxten 

fungera som en enhetlig grund för den språkutveckling som senare kommer ske i skolmiljöer. 
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Dessa elever kommer ha en stark språkgrund att bygga vidare på, inte bara för 

språkutveckling utan även för kunskapsutveckling i andra ämnen. För flerspråkiga elever ser 

situationen annorlunda ut. Den är ofta mer komplex och varierad. Den språkliga grunden för 

dessa elever är ofta heterogen och sammansatt av kunskaper från flera olika språk där olika 

kunskaper och förmågor används på olika språk. På grund av detta saknas ofta ett tryggt 

förankrat språk vid skolstarten. Detta medför att dessa elever saknar de huvudsakliga 

verktygen för den renodlade kunskapsutvecklingen då de samtidigt som de lär sig 

ämneskunskaper behöver lära sig språket som dessa ämneskunskaper undervisas på (Lindberg 

och Sandwall, 2006, 2-4).  

 

Elever i behov av SVA-undervisning har ofta svårigheter med uppgifter som kräver mer 

utvecklade språkliga färdigheter, där det som Gibbons (2006, 12) ibland kallar ”written-like” 

språk används. ”Written-like” kan här jämföras med ett mer byråkratiskt språk eller 

ämnesspecifikt. Gibbons (2006, 13) menar att anledningen till varför andraspråkselever ofta 

har svårigheter med det mer ämnesspecifika språket är att de förväntas lära sig det samtidigt 

som de lär sig ämnet. Att dessa elever förväntas lära sig ämnet och språket samtidigt är också 

en bidragande faktor till varför skolspråket ofta tar mycket längre tid att lära än vardagligt 

språk. Särskilt om språket lärs ut i samband med en ökning i svårighetsgraden av ämnet 

(Gibbons, 2006, 13). Detta i sin tur medför att elever som börjat i den svenska skolan under 

skolans gång och inte tagit del av alla årskurser förväntas lära sig ett ämnesspecifikt språk 

samtidigt som ämneskunskaperna på en svårare nivå förväntas läras in.  

     

Schleppegrell (2006, 47) menar också att många av eleverna har svårt med de ämnesspecifika 

språken som de kommer i kontakt med i skolan just för att de inte har plattformar för 

användning av dessa språk utanför lärtillfällena som ges under skoldagarna. Ämnesspråket 

eller skolspråket som används i ämnesundervisningen har vissa begrepp och meningar som 

inte är typiska för det vardagliga språket. I vissa fall är det ett begrepp som eleverna redan är 

vana vid i och med det vardagliga språket som fått en helt ny betydelse när det används i en 

ämnesspecifik situation. För lärare är det viktigt att känna igen dessa svårigheter och arbeta 

aktivt för att eleverna ska uppnå en stark förståelse för dessa begrepp och deras olika 

betydelser i olika situationer och ämnen (Schleppegrell, 2006, 48). Ämnesspråket i skolan 

förväntas användas aktivt av eleverna. De ska läsa, förstå, skriva och prata och uppvisa 

kunskaper med detta språk. Men eftersom detta språk skiljer sig från det vardagliga språket på 

många sätt är det viktigt att lärare är väl uppmärksammade på när det ämnesspecifika språket 
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används i skolan. Detta för att ge eleverna förutsättningar att klara av undervisningen 

(Schleppegrell, 2006, 49).  

 

Norén (2006, 233) menar att kraven för språkfärdigheter är väldigt höga för elever som läser 

SVA. Hon menar att de elever som lär sig matematik på svenska samtidigt som de lär sig 

svenska kan få svårigheter om inte läraren är medveten om de problem och dilemman som 

detta kan innebära som också Schleppegrell (2006, 48-49) tar upp. Då eleverna ska lära sig ett 

abstrakt ämne som matematik på ett språk som de samtidigt håller på att lära sig, på samma 

gång som de översätter från modersmålet. Det kan då ibland framstå som att eleverna saknar 

kunskaper kring begrepp (Norén 2006, 233). Istället menar Norén (2006, 233) att det är 

viktigt att läraren är medveten om att svårigheterna kan finnas i bristande språkkunskap och 

att kunskaperna förväntas vara erfarenhetsförankrade i erfarenheter som eleven saknar. Därför 

är det viktigt att vara väl medveten om vad i ämnesundervisningen som kan skapa bristfälliga 

förutsättningar för eleven för att bana väg för dessa elevers språk- och kunskapsutveckling.  

3.3 Sammanfattning 

I teoretiska utgångspunkter har Folkeryds (2016, 149) ”språkliga dimensioner av 

läsförståelse” använts som utgångspunkt för innehållsanalysen. Den dimension av Folkeryd 

(2016, 149) som valts för den här studien är textens innehåll, som begränsats till elevers 

kunskap i ordförråd. Även aspekter angående andraspråkselevers möjliga svårigheter i 

samband med skolspråk, ämnesspecifika begrepp och vardagliga begrepp i 

matematikundervisning redovisade av Gibbons (2006) Schleppegrell (2006) och Norén (2006) 

kommer fungera som utgångspunkter i den kommande analysen.  

 

Under språkliga dimensioner av texter förklaras Folkeryds (2016, 149) dimension textens 

innehåll närmare, samt ordförrådets betydelse i kontrast till en texts svårighetsgrad. Folkeryd 

(2016, 149) menar att 95% av orden behöver vara bekanta för läsaren för att textens innehåll 

ska förstås. Även Liberg (2010, 54) menar att ett stort ordförråd är viktigt och att det krävs att 

eleven förstå minst 75% av innehållsorden i en text för att få positiva effekter på inlärningen.  

 

Under språkliga svårigheter förklarar Lindberg och Sandwall (2006, 2-4) skillnaden för elever 

som vuxit upp i en homogen svensk miljö och flerspråkiga elever gällande språk- och 

kunskapsutvecklingen. Gibbons (2006, 13) tar upp problematiken som elever i behov av 
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SVA-undervisning möter.  Schleppegrell (2006, 47) belyser de svårigheter många elever 

möter när de kommer i kontakt med skolans ämnesspecifika språk. Även Norén (2006, 233) 

tar upp ytterligare svårigheter och problem SVA-elever möter i skolans undervisning.  
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4.0 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att med en kvantitativ innehållsanalys analysera de tre 

vanligaste matematikläromedlen för årskurs 1 till och med årskurs 3, för att undersöka  

förekomsten av vardagliga, vetenskapliga och skolspråkliga begrepp. 

Frågeställningar: 

- Hur ser uppdelningen av vetenskapliga, vardagliga och skolspråkliga begrepp ut i 

läromedlen? 

- Hur ser skillnader i språkanvändningen ut i de olika årskurserna för varje läromedel? 

- Hur skiljer de olika läromedlen sig angående förekomsten av vetenskapliga och 

skolspråkliga begrepp? 
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5.0 Metod 

Metoden för analysen utgår från Bergström och Boréus (2012) metod för innehållsanalyser. 

Klassificeringen av orden för analysen kommer här att definieras samt hur arbetsprocessen för 

analysen utförs. I detta avsnitt förklaras också reliabiliteten och validiteten för analysen samt 

forskningsetiska överväganden. 

5.1 Innehållsanalys enligt Bergström och Boréus 

Studien syftar till att bedöma vad för textspråk de  matematikläromedel som valts ut använder 

samt hur uppdelningen av detta textspråk ser ut i anknytning till begreppen: vetenskapliga 

begrepp, vardagliga begrepp eller skolspråkliga begrepp. 

    

Att göra en innehållsanalys kännetecknas oftast av att analysen görs i form av att räkna 

förekomsten av vissa fakta i en text, alltså att kvantifiera något (Bergström och Boréus,  2012, 

50). Detta sätt att göra en innehållsanalys kommer användas under analysen för att kvantifiera 

användningen av vetenskapliga, vardagliga och skolspråkliga begrepp i de olika läromedlen. 

Majoriteten av analysen har gjorts manuellt, men räkningen av antalet ords förekomst gjordes 

med hjälp av en dator. Fördelen med att göra en innehållsanalys med hjälp av en dator är att 

en stor mängd data kan analyseras på ett konsekvent sätt (Bergström & Boréus, 2012, 51). All 

önskvärd data för analys sammanställdes i word-dokument för att låta en dator räkna ut 

frekvensen av antal ord. Detta gjordes i en lix-mätare (lix.se). Från lix-mätaren gavs en lista 

med alla ords frekvens för varje läromedel som först räknades för hand och sedan fördes  in i 

excelark för att skapa stapeldiagram med all data.  

      

Det är sedan viktigt att konstruera ett analysinstrument. Ett vanligt sådant benämns ofta som 

kodschema och används vid manuell analys. Med hjälp av ett kodschema noteras förekomsten 

av exempelvis särskilt utvalda ord. Dessa har benämnts: vardagliga begrepp, vetenskapliga 

begrepp och skolspråkliga begrepp och blir således analysens kodningsenheter. Vilka 

noteringar som ska göras i de analyserade texterna bestäms av kodschemat (Bergström & 

Boréus, 2012, 55).  När ett analysinstrument konstrueras för en innehållsanalys innebär detta 

även att ta ställning till vad som ska räknas. I kommande analys har all text i de utvalda 

läromedlen ämnade för elevläsning valts ut för analysen.  De fakta som noteras för att sedan 
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räknas kallar Bergström & Boréus (2012, 55) för kodningsenheter. Kodningsenheterna är 

således det som urskiljs ur texten för analys. Gällande kommande analys ligger intresset i 

förekomsten av de olika kodningsenheterna i samtliga läromedel. När en analys görs manuellt 

måste den mänskliga faktorn räknas in, till exempel trötthet, dagsform och 

koncentrationsform. Det är även viktigt att kodschemat används konsekvent för att finna 

mönster i analysen (Bergström &Boréus, 2012, 56). Det gäller även att vara konsekvent vid 

bedömningen om syftet med analysen är att jämföra flera textuppsättningar, annars kommer 

inte resultaten spegla det undersökningen var ämnad för. Om analysen dessutom görs av två 

parter är det viktigt att kontrollera att båda parter bedömt på lika vis. För att göra en 

kontroll  av samstämmigheten genomförs stickprov där ett urval av materialet valts ut som 

båda parter analyserar (Bergström & Boréus, 2012, 57). En begränsning med 

innehållsanalyser är att det som syns i analysen är det uttalade, det observerbara. Det 

implicerade får sällan något utrymme (Bergström & Boréus, 2012, 81). Bergström & Boréus 

(2012, 81) trycker även på att det som inte fångas upp av kodschemat inte syns så lätt. De 

menar att kodschemat gör det svårt för den som observerar att vara öppen för materialet 

(Bergström & Boréus, 2012, 81). 

5.2 Urval 

Bergström och Boréus (2010, 50-51) definierar även grundidén med innehållsanalyser av text 

som metoden att kvantifiera någonting i ett forskningssyfte. För att kunna belysa ett 

existerande eller eventuellt problem med hjälp av en innehållsanalys måste materialet 

avgränsas i ett tidigt skede. Det är även viktigt hur urvalet av materialet görs eftersom det 

påverkar hur studien senare kan generaliseras (ibid.).  

 

Analysen har här avgränsats till tre matematikläromedel för årskurs 1 till 3 där båda 

terminsböckerna, A och B ingått. Urvalet av läromedlen baseras på en tidigare studie gjord av 

NORMA14. NORMA14 undersökte vilka tre matematikläromedel som var de vanligaste i 

Sverige genom att fråga 329 lärare vilket läromedel de huvudsakligen använde sig av.  Av de 

329 tillfrågade var det 278 lärare som svarade (NORMA14, 2014, 218). De tre vanligaste 

läromedlen och deras respektive 6 vanligaste läroböcker var:  
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- Matte Direkt Safari 1A(2011) skriven av Pernilla Falck, Siw Elofsdotter Meijer och 

Margareta Picetti. Boken har 144 sidor varav 139 antal sidor ingår i analysen. 

- Matte Direkt Safari 1B (2011) skriven av Pernilla Falck, Siw Elofsdotter Meijer och 

Margareta Picetti. Boken har 144 sidor varav 139 antal sidor ingår i analysen. 

-  Matte Direkt Safari 2A (2011) skriven av Pernilla Falck, Siw Elofsdotter Meijer och 

Margareta Picetti. Boken har 144 sidor varav 139 antal sidor ingår i analysen. 

- Matte Direkt Safari 2B (2011) skriven av Pernilla Falck, Siw Elofsdotter Meijer och 

Margareta Picetti. Boken har 144 sidor varav 139 antal sidor ingår i analysen. 

- Matte Direkt Safari 3A (2011) skriven av Pernilla Falck, Siw Elofsdotter Meijer och 

Margareta Picetti. Boken har 144 sidor varav 139 antal sidor ingår i analysen. 

- Matte Direkt Safari 3B (2011) skriven av Pernilla Falck, Siw Elofsdotter Meijer och 

Margareta Picetti. Boken har 144  sidor varav 139 antal sidor ingår i analysen. 

- Eldorado: Matte 1A (2010) skriven av Ingrid Olsson Margareta Forsbäck. Boken har 

128 sidor där 125 antal sidor ingår i analysen. 

- Eldorado: Matte 1B (2010) skriven av Ingrid Olsson Margareta Forsbäck. Boken har 

128 sidor där 125 antal sidor ingår i analysen. 

- Eldorado: Matte 2A (2009) skriven av Ingrid Olsson Margareta Forsbäck. Boken har 

128 sidor där 125 antal sidor ingår i analysen. 

- Eldorado: Matte 2B (2009) skriven av Ingrid Olsson Margareta Forsbäck. Boken har 

128 sidor där 125 antal sidor ingår i analysen. 

- Eldorado: Matte 3A (2010) skriven av Ingrid Olsson Margareta Forsbäck. Boken har 

128 sidor där 125 antal sidor ingår i analysen. 

- Eldorado: Matte 3B (2010) skriven av Ingrid Olsson Margareta Forsbäck. Boken har 

128 sidor där 125 antal sidor ingår i analysen. 

- Mera favorit matematik 1A(2013) skriven av Katariina Asikainen. Boken har 197 sidor 

där 188 antal sidor ingår i analysen. 

- Mera favorit matematik 1B (2013) skriven av Katariina Asikainen. Boken har 213 sidor 

där 203 antal sidor ingår i analysen. 

- Mera favorit matematik 2A (2013) skriven av Katariina Asikainen. Boken har 197 sidor 

där 187 antal sidor ingår i analysen. 

- Mera favorit matematik 2B (2013) skriven av Katariina Asikainen. Boken har 205 sidor 

där 195 antal sidor ingår i analysen. 

- Mera favorit matematik 3A (2014) skriven av Katariina Asikainen. Boken har 213 sidor 

där 204 antal sidor ingår i analysen. 
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- Mera favorit matematik 3B (2014) skriven av Katariina Asikainen. Boken har 225 antal 

sidor där 215 antal sidor ingår i analysen. 

Matte Direkt Safari-böckerna kommer i analysen stundtals förkortas och namnges som Safari. 

Mera Favorit Matematik-böckerna kommer stundtals förkortas till MFM och Eldorado: Matte 

kommer stundom förkortas till enbart Eldorado.  

 

5.3 Terminologi för analysens kodningsenheter 

Här redovisas de begrepp som kommer användas som kodningsenheterna i analysen och vad 

de olika begreppen kommer inbegripa.  

5.3.1 Vardagl iga begrepp e l l er  ve tenskapl iga begrepp 

Både i bakgrunden och under forskningsöversikten har vardagsspråk och ämnesspecifikt 

språk tagits upp. Det ämnesspecifika språket har dock ibland refererats till bland annat: det 

matematiska språket (Schleppegrell, 2007; Lennerstad, 2004) eller ämnesregister (Norén, 

2010). De olika begreppen syftar alla till samma sak och kommer här numera refereras som 

vetenskapliga begrepp, vardagsspråk kommer från och med nu refereras som vardagliga 

begrepp, båda utifrån Skott m.fl. beteckningar (Skott m.fl., 2010, 91-92). För att senare i 

analysen kunna fördela orden i vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp behövs här en 

tydlig förklaring till vad som räknas som vardagligt kontra vetenskapligt. Skott m.fl. (2010, 

91-92) använder sig av Vygotskijs förklaring av vardagliga begrepp där dessa ses som sådana 

som eleven lär sig i sin vardagliga miljö i samspråk med bland annat vårdnadshavare. Dessa 

begrepp är sådana som eleven är väl bekanta med redan innan de börjar skolan och de är 

kopplade till elevernas personliga erfarenheter. Vardagliga begrepp är även ofta begrepp som 

inte är föremål för specifik undervisning där de ofta används utan att eleverna egentligen är 

medvetna om deras egentliga definition och innebörd. Utifrån denna definition av vardagliga 

begrepp blir då alla ord i läromedlen som inte har specifika matematiska innebörder klassade 

som vardagliga. 

 

Vetenskapliga begrepp däremot menar Skott m.fl. (2010, 92) är begrepp som på ett eller annat 

sätt bygger på en systematisk abstraktion där de ingår som delar av redan sammanhängande 

och logiskt uppbyggda kunskapsstrukturer. Begreppen används i formella 

undervisningssammanhang på grund av sina tydliga teoretiska betydelser. Begrepp som 
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utifrån denna benämning kommer klassas som vetenskapliga i analysen kommer bland annat 

vara: multiplikation, subtraktion, tallinje och area. 

5.3.2 Skolspråk 

Det finns dock en samling ord som i matematiska sammanhang varken kan definieras som 

vardagliga begrepp eller vetenskapliga begrepp. Enligt Skotts (2010, 91-92) översättning av 

Vygotskjis definitioner skulle dessa ord klassas som vardagliga, men för denna analys krävs 

det att dessa ord separeras från de vardagliga begreppen. Dessa ord är de ord som enligt 

skolverket klassas som skolspråk (Skolverket 2008, 46). Detta är ord som inte ingår i 

definitionen vetenskapliga begrepp ovan men som ändå är tillräckligt ämnesspecifika för att 

öppna upp möjliga svårigheter för eleverna (Skolverket 2008, 46). De vetenskapliga 

begreppen i sig kan klassificeras som skolspråk men alla skolspråkliga begrepp klassificeras 

inte som vetenskapliga. Detta är anledningen till varför även skolspråkliga begrepp kommer 

ingå som en kodningsenhet och där vetenskapliga begrepp inte ingår i skolspråket. Exempel 

på ord som dessa skulle då vara: minus, plus, gånger, talet, räknesaga, fattas, centimeter osv.  

5.4 Unika begrepp  

Analysen kommer också illustrera mängden unika vetenskapliga begrepp samt unika 

skolspråkliga begrepp i årskurs 3 för samtliga läromedel. Detta för att ge ännu en dimension 

till resultaten. Med unika vetenskapliga begrepp och unika skolspråkliga begrepp menas att 

förekomsten av ett begrepp enbart räknats en gång utan möjliga dubletter, detta för att visa 

hur många enskilda vetenskapliga eller skolspråkliga begrepp eleverna möter i läromedlen 

och som de förväntas lära sig och använda sig av. Även här har orden kategoriserats till 

ordsamlingar. En sådan ordsamling kan tillexempel vara att ord angående subtraktion anses 

stå för ett unikt vetenskapligt begrepp. Enbart årskurs 3 valdes ut för denna resultatsamling. 

Detta då begreppen som använts i de tidigare årskurserna förväntas vara befäst kunskap som 

presenteras även i läroböckerna gällande årskurs 3.  

5.5 Validitet och reliabilitet   

Bergström och Boréus (2012, 82) skriver att kvantitativa innehållsanalyser ofta kan sätta 

reliabiliteten framför validiteten. Samtidigt skriver de att varje enskild undersökning skiljer 

sig och att bedömningen av validiteten är således individuell. 
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Det finns en del validitetsproblem när analysmetoden går ut på ordräkning. Bergström och 

Boréus (2012, 83) menar att ett problem som uppstår är att ord kan vara mångtydiga. Även 

vaga ord utgör en problematik. Vaga ord syftar i det här fallet på ord som har skiftande men 

inte klart avgränsade innebörder (Bergström & Boréus, 2012, 83). 

Reliabiliteten mäter i vilken utsträckning som ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid 

flera olika tillfällen, samtidigt som omständigheterna är de samma (Bell, 2006, 117). 

Validiteten mäter till vilken grad en viss fråga mäter eller beskriver det som önskas 

undersökas. Bell (2006, 117) menar dock att detta är en relativt vag beskrivning och hänvisar 

till Sapsford & Jupp (1996, 1) som har formulerat en mer exakt definition. De menar att det 

som ska undersökas ska ge trovärdiga slutsatser samt att de tolkningar som görs ska stödjas av 

undersökningens resultat.  

5.6 Forskningsetik 

Lagen om upphovsrätt erhåller skaparen av ett litterärt verk upphovsrätt till verket. Detta 

skydd uppstår automatiskt och författaren har uteslutande ensamrätt att förfoga över verket 

och vad gäller tillgänglighet för allmänheten. Det är därför viktigt att alla verk refereras eller 

citeras (Vetenskapsrådet, 2016) .   Om intervjuer eller andra insamlingar av empiri som kräver 

svar från andra människor genomförs för studien behöver regler om medgivande följas (Bell, 

2006, 157). Men eftersom empirin för denna studie är insamlat utifrån läromedel behöver 

regler angående medgivande inte has i åtanke.   

5.7 Uppdelning av arbetet  

Eftersom vi är två som tillsammans skriver detta examensarbete har arbetet i viss mån delats 

upp. Analysen består dels av tre resultat där varje resultat omfattar ett läromedel och dels ett 

resultat där samtliga analyserade läromedel finns representerade. Presentationerna av 

läromedlens individuella resultat har framställts av Maria Nilsson och det mer utformade 

resultatet där alla läromedlen är företrädda har framställts av Filip Levin.  

 

Förarbetet för analysen har bestått av inskrivandet av 18 läroböcker i Lix.se:s Lixmätare, 

sammanställandet av frekvensordlistor gällande skolspråkliga och vetenskapliga begrepp för 

samtliga läroböcker, uträkning av förekomsten unika ord för läroböcker beträffande årskurs 3, 

beräkning av begrepp/sida för samtliga läroböcker samt sammanställning av datan i 
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stapeldiagram i Microsoft Excel. Detta arbete har delats lika där allt arbete kring var sina 9 

läroböcker har gjorts av enskild författare.  

5.8 Reflektioner över metoden  

Eftersom metoden som kommer användas för kommande studie till stor del bygger på 

manuellt arbete av båda författarna är det viktigt att vara medveten om att en möjlig 

felmarginal kan komma att ske. Felmarginalen syftar dels till de ord som kan falla bort under 

ordräkningen, men också till en definitionsvariation hos författarna. Under validitet och 

reliabilitet togs vaga ord kortfattat upp, detta är ord som man sänka validiteten av denna 

studie då de kan vara en faktor för felmarginalerna i analysen. Att manuellt gå igenom 18 

läroböcker innebär en risk vad det gäller ords förekomst eller hur de definieras, denna risk 

finns även hos en automatiserad räkning. För att öka validiteten i arbetet gjordes stickprov en 

vecka efter förarbetet för analysen. 40 sidor med sammanlagt 8110 ord av frekvensordlistorna 

som använts användes i stickprovet där felmarginalen slutade på 0.99%.  

5.9 Sammanfattning 

Val av metod för kommande studie har utgåtts från Bergström & Boréus (2012). Där analysen 

kommer bestå av en kvantitativ innehållsanalys där uppkomsten av antal ord kommer att 

beräknas. Analysen kommer att utgå från begreppen; Vardagliga begrepp, vetenskapliga 

begrepp samt skolspråkliga begrepp. Dessa begrepp kommer att fungera som analysens 

kodningsenheter för att få syftets frågeställningar besvarade. Läromedlen som kommer 

analyseras är de tre mest förekommande matematikläromedel år 2014; Matte Direkt Safari, 

Eldorado: Matte samt Mera Favorit Matematik och samtliga av dessa läromedlens böcker för 

årkurserna 1-3. För att studien ska komma att ge ett tydligare resultat kommer förekomsten av 

unika begrepp för samtliga läromedels årskurs 3 också att analyseras och därigenom också 

besvara den tredje frågeställningen; hur skiljer de olika läromedlen sig angående förekomsten 

av vetenskapliga och skolspråkliga begrepp?  

 

Forskningsetiska överväganden, studiens validitet och reliabilitet samt författarnas 

uppdelningen av förarbetet och analysen presenteras också under denna rubrik.  
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6.0 Analys 

Studien presenteras läromedelsvis i stapeldiagram samt i stapeldiagram gällande samtliga 

läromedel. I alla kommande presentationer av diagram har resultaten för termin A och B 

sammanställts till ett resultat för varje årskurs och varje läromedel. Diagrammen klargör 

förekomsten av vardagliga begrepp, vetenskapliga begrepp och skolspråkliga begrepp i 

läromedlen Eldorado: Matte (2009; 2010), Mera favorit matematik (2013; 2014) och Matte 

Direkt Safari (2011). Samtliga läromedel är ämmade för årskurs 1 till och med årskurs 3  De .

analyserade läromedlen visar även resultaten i diagram där årkurserna ställs mot varandra för 

att ge en tydlighet och synliggöra möjliga skillnader årkurser emellan. För varje årskurshopp 

kan en klar ökning av antal ord i läromedlen ses, därtill en ökning inom både vetenskapliga 

begrepp och skolspråkliga begrepp. Det är en tydlig skillnad på varje läromedelsserie sett till 

antal sidor. Eldorado har 750 sidor, Safari har 854 sidor och MFM har 1192 sidor. Trots den 

klara skillnaden mellan sidantal tycks inte andelen av respektive typ av vetenskapliga begrepp 

och skolspråkliga begrepp skilja sig mycket mellan de olika läromedelsserierna.  De 

vardagliga begreppen ligger mellan 81-85% för alla årskurser och samtliga läromedel. Det är 

endast en spridning på 4 procentenheter.  De vetenskapliga begreppen skiljer sig mer, men 

inte mycket. Där ligger spridningen på 1%-7%. Även skolspråkliga begrepp visar sig 

användas relativt lika mycket genom alla läromedel. Där sträcker sig intervallet sett till alla 

årskurser från 11%-16%. Sett till dessa resultat visar det sig att alla läromedel har mellan 15% 

och 19% begrepp som Schleppegrell mfl. (Se avsnitt 3.3: 4.2)  anser är svåra ord för 

flerspråkiga elever att ta till sig.  

 

6.1 Matte Direkt Safari  

Safari (2011) visar en tydlig ökning för varje årskurshopp gällande antalet ord i alla 

ordsamlingar. Samtliga läromedel visar en tydlig ökning i antal ord för varje årskurs. För 

Safari sker dock en minskning i antalet skolspråkliga begrepp från årskurs 2 till årskurs 3. 

Samtidigt skedde en kraftig ökning i vetenskapliga begrepp mellan årskurs 2 och 3 som går att 

utläsa i diagram 1. Diagram 2 visar begreppens procentuella uppdelning i de olika årskurserna 

och även där syns en ökning. Resultaten verkar sparsamma när de redovisas i antal, som 
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diagram 1 visar, där de vetenskapliga begreppen ses näst intill obefintliga i relation till 

vardagliga begrepp och skolspråkliga begrepp i årskurs 1 och 2. Detta blir det ännu tydligare 

även i diagram 2 när de redovisas i procentenhet istället. Där utgör de vetenskapliga 

begreppen endast 1% av de totala orden som eleverna kommer i kontakt med i årskurs 1. I 

årskurs 2 utgör de vetenskapliga begreppen 2%, således skedde en ökning på 1 procentenhet 

mellan årkurserna 1 och 2. årskursskiftningen mellan 2 och 3 visar däremot en tydlig ökning 

av vetenskapliga begrepp då de ökar med 3 procentenheter och ligger således på 5%. I årskurs 

3 sjunker även de skolspråkliga begreppen från 16% i årskurs 2 till 11% i årskurs 3 och visar 

därmed en sänkning på 4 procentenheter. 

 

 
Diagram 1. Matte Direkt Safari. Antal begrepp årskursvis.  

 

 

4090	

5827	

7697	

64	 129	
422	

724	
1093	 1046	

0	

1000	

2000	

3000	

4000	

5000	

6000	

7000	

8000	

9000	

Safari	åk.1	 Safari	åk.2	 Safari	åk.3	

Vardagliga	begrepp	

Vetenskapliga	begrepp	

Skolspråk	



 

 27 

 
Diagram 2. Matte Direkt Safari. Procentuella begrepp årskursvis.  

6.2 Eldorado: Matte 

Diagram 3 visar på en tydlig ökning av alla begrepp årskurserna emellan för läromedlet 

Eldorado (2009; 2010), där det mellan årskurs 2 och 3 redovisas en stor ökning, särskilt av 

skolspråkliga begrepp. De skolspråkliga begreppen får en ökning till nästintill det dubbla. De 

vetenskapliga begreppen visar en ökning mellan varje årskurs där antalet i årskurs 2 nästan är 

tre gånger så stort som i årskurs 1. De vetenskapliga begreppen ökar även mellan årskurs 2 

och 3 men där är det en mer subtil ökning från 405 begrepp i årskurs 2 till 546 begrepp i 

årskurs 3. Detta ses sedan i relation till diagram 4 som visar procentsatsen av de olika 

begreppen i varje årskurs. Diagram 3 tycks peka på en stor skillnad i vardagliga begrepp i de 

olika årskurserna. Men när den sätt i relation till diagram 4, blir det tydligt att de vardagliga 

begreppen ser relativt jämna ut över alla årskurser. Årskurs 2 har ett högre procentuellt 

resultat av vetenskapliga begrepp på 6 % än både årskurs 1 och 3 då årskurs 1 har en 

procentenhet på 3 % och årskurs 3 har ett resultat på 4 % vetenskapliga begrepp. 

Skolspråkliga begrepp ser relativt lika ut i alla årskurser, där den enda avvikelsen ligger på 1 

procentenhet nergående i årskurs 3 jämfört med de andra årskurserna där årskurs 1 och 2 båda 

har 12 % skolspråkliga begrepp och årskurs 3 således har 11 % skolspråkliga begrepp av den 

totala summan begrepp för eleverna att läsa.  
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Diagram 3. Eldorado: Matte. Antal begrepp årskursvis 

 

 

 
Diagram 4. Eldorado: Matte. Procentuella begrepp årskursvis. 
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6.3 Mera Favorit Matematik 

MFM (2014) är det största läromedlet sett till antalet ord och sidor för eleverna att läsa av.  

Ökningarna mellan de olika årskurserna är relativt jämna över alla tre årskurserna där diagram 

5 visar en ökning gällande de vetenskapliga begreppen på 441 vetenskapliga begrepp  mellan 

årskurs 1 och 2 och en ökning på 341 vetenskapliga begrepp mellan årskurs 2 och 3.  Nästan 

fördubblades således de vetenskapliga begreppen mellan årskurs 1 och 2. Mellan årskurs 2 

och 3 är det nästan en lika stor ökning som mellan årskurs 1 och 2 sett till antalet 

vetenskapliga begrepp men utöver detta blir ökningen inte lika stor då det i princip ökar med 

en tredjedel. De skolspråkliga begreppen ökar med mer än dubbelt så mycket mellan 

årskurserna 1 och 3 sett till antalet. Där ökningen mellan varje årskurs är nästintill identisk 

sett till storleken. Diagram 6 visar de olika begreppens procentuella uppdelning över 

årskurserna och precis som föregående läromedel ligger även MFMs vardagliga begrepp runt 

80 % för varje årskurs. De vetenskapliga begreppen däremot visar en ökning på 1 

procentenhet mellan årskurs 1 och 2 från 6 % till 7 % men stannar sedan kvar på 7 % även i 

årskurs 3 så även där syns en minimal förändring över årskurserna. Skolspråkliga begrepp 

ligger mellan 11-13 % mellan årskurserna där årskurs 2 har den lägsta enheten på 11 % och 

årskurs 3 har den högsta på 13 % så även förändringen på skolspråkliga begrepp över 

årkurserna är nästintill obetydlig.  

 

 
Diagram 5. Mera Favorit Matematik. Antal begrepp årskursvis 
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Diagram 6. Mera Favorit Matematik. Procentuella begrepp årskursvis.  

6.4 Allomfattande analys  

I diagram 7 visar resultaten på det totala användandet av vetenskapliga begrepp och 

skolbegrepp för årskurs 3 i de olika läromedlen, utan att ta hänsyn till sidantal. Det blir tydligt 

att det är långt fler vetenskapliga begrepp och skolbegrepp som används i MFM, men när 

diagram 7 sätts i relation till diagram 8 med förekomsten av unika vetenskapliga begrepp och 

unika skolspråkliga begrepp blir resultatet ett annat. Safari är fortfarande det läromedel med 

minst antal begrepp. Skillnaden mellan MFM och Eldorado blir däremot en annan. MFM har 

fler unika vetenskapliga begrepp än Eldorado, om än en liten andel. Eldorado visar sig ha 

många fler unika skolspråkliga begrepp än både MFM och Safari. Att sätta diagram 7 och 8 i 

relation till varandra visar även hur många vetenskapliga begrepp och skolspråkliga begrepp 

det är i varje läromedel för årskurs 3 som en elev behöver behärska för att kunna behärska alla 

förekommande vetenskapliga begrepp och skolspråkliga begrepp. I Safari är det 22 unika 

vetenskapliga begrepp som återkommer 422 gånger, vilket betyder att om eleven behärskar de 

22 unika begreppen, bör denne kunna det totala antalet, motsvarande 422 vetenskapliga 

begrepp. Det är 54 unika skolspråkliga begrepp som återkommer 1046 gånger. I MFM är det 

74 unika vetenskapliga begrepp som återkommer 1252 gånger och 83 unika skolspråkliga 

begrepp som återkommer 2421 gånger. I Eldorado är det 67 unika vetenskapliga begrepp som 

återkommer 546 gånger och 116 unika skolspråkliga begrepp som återkommer 1602 gånger.  
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I diagram 9 har en genomsnittlig beräkning av förekomsten av de unika orden per sida i 

årskurs 3 gjorts. Det visar sig vara Eldorado som har den högsta förekomsten av både unika 

vetenskapliga begrepp och unika skolspråkliga begrepp medan skillnaden jämnar ut sig 

mellan MFM och Safari.  

 

 

 
Diagram 7. Samtliga läromedel årskurs 3. Totalt antal vetenskapliga begrepp och skolspråkliga begrepp.  
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Diagram 8. Samtliga läromedel årskurs 3. Totalt antal unika vetenskapliga begrepp och unika 

skolspråkliga begrepp.  

 

 
Diagram 9. Samtliga läromedel årskurs 3. Unika ord per sida.  
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begreppen mellan alla läromedel, lik den från diagram 1,3 och 5. Detta går delvis att förklara 

med det skiftande sidantalet i de olika läromedlen. När diagram 10 sätts i relation till diagram 

11 blir resultatet återigen relativt jämnt fördelat över de olika läromedlen, precis som 

resultaten från diagram 2,4 och 6 visade på ett relativt jämnt användande av de olika 

begreppen.  

Den tydligaste skillnaden är mellan antal vardagsbegrepp per sida där Safari har ett snitt på 

20,62 ord per sida. Eldorado har ett snitt på 29,28 ord per sida och MFM har ett snitt på 26,34 

ord på sida. Skillnaden minskar något gällande vetenskapliga begrepp där Safari har ett snitt 

på 0,72 ord per sida. Eldorado har ett snitt på 1,5 ord per sida och MFM har ett snitt på 2,2 ord 

per sida. Den kategori som skiljer sig minst mellan läromedelena är de skolspråkliga 

begreppen, där Safari har ett snitt på 3,35 ord per sida, Eldorado har ett snitt på 3,95 ord per 

sida och MFM har ett snitt på 3,8 ord per sida. Användandet av utrymmet i varje läromedel 

tycks således utnyttjas på ett likartat vis, med Safari som det läromedel som avviker mest från 

mönstret. 

 

 
     Diagram 10. Samtliga läromedel årskurs 1-3. Förekomsten av alla vardagsbegrepp, vetenskapliga begrepp 

och    skolspråkliga begrepp i samtliga läroböcker.  

 

17614	

615	
2863	

21967	

1102	
2967	

31404	

2633	
4589	

0	

5000	

10000	

15000	

20000	

25000	

30000	

35000	

Vardagsbegrepp	 Vetenskapliga	begrepp	 Skolspråk	

Safari	

Eldorado	

MFM	



 

 34 

 
Diagram 11. Samtliga läromedel årskurs 1-3. Genomsnittlig uträkning av förekomsten av ord per sida av 

alla vardagsbegrepp, vetenskapliga begrepp och skolspråkliga begrepp.  

 

6.5 Sammanfattning 

Studien presenterades läromedelsvis i stapeldiagram samt i stapeldiagram för samtliga 

läromedel. Analysen delades dels upp i en presentation av varje läromedel, med tillhörande 

resultat och dels en allomfattande analysdel där de olika läromedlen sattes i kontrast till 

varandra för att se likheter och olikheter.  Under den allomfattande analysdelen visade 

resultaten på en jämn användning av de unika begreppen i läromedlen MFM och Safari, 

medan Eldorado visade sig vara det läromedel där förekomsten av unika vetenskapliga 

begrepp och unika skolspråkliga begrepp användes mest. Ett annat resultat analysen visade på 

var att användandet av utrymmet i varje läromedel tycktes utnyttjas på ett likartat vis, där 

Safari var det läromedel som avvek mest från mönstret.  
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7.0 Diskussion 

Här diskuteras resultaten som presenterades i analysen i samråd med tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter som tidigare presenterats i examensarbetet.  

7.1 Diskussion utifrån studiens resultat  

Både tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna som använts för denna analys har 

alla pekat på SVA-elevers svårigheter med språkutveckling gällande ämnesspecifika begrepp 

och skolspråkliga begrepp och hur dessa i relation till resten av undervisningen kan försvåra 

tillvaron för dessa elever. Samtliga läromedel har i studien visat en användning av alla tre 

begreppssorter i deras läroböcker om än i olika stor utsträckning. Resultaten av diagram 7 och 

8 som pekar på förekomsten av unika ord i samtliga läromedel och dess läroböcker för årskurs 

3 visar en skillnad mellan särskilt Safari och de andra två läromedlen där Safari har ett mindre 

antal unika ord både i vetenskapliga begrepp samt skolspråkliga begrepp. Eldorado sticker ut 

angående de unika skolspråkliga begreppen där det läromedlet visar sig ha betydligt många 

fler unika ord än de båda andra läromedlen.  

 

Lindberg & Sandwall (2006, 2-4), Gibbons (2006, 13; 2002, 23), Schleppegrell (2006, 47; 

2001, 454), och Norén (2006, 233; 2010, 44) tar alla upp den primära svårigheten som kan 

finnas för SVA-elever gällande språkanvändningen i matematiska läromedel. De menar att 

eleverna förväntas lära sig ämneskunskaperna samtidigt som de förväntas lära sig språket som 

krävs för att de ska förstå och använda sig av ämneskunskaperna. Studien visar att eleverna i 

årskurs 3 förväntas använda och förstå 22 olika vetenskapliga begrepp och 54 olika 

skolspråkliga begrepp i användandet av Matte Direkt Safari, 74 olika vetenskapliga begrepp 

och 83 olika skolspråkliga begrepp i arbetet med Mera Favorit Matematiks-läromedlet samt 

67 olika vetenskapliga begrepp och 116 olika skolspråkliga begrepp i undervisningen med 

Eldorado: Matte.  För eleverna som påbörjar sin skolgång i Sverige i årskurs 3 medför detta 

att eleverna förväntas använda sig av begrepp som de i teorin redan förankrat i de tidigare 

årskurserna medan de lär sig nya begrepp för nuvarande årskurs (Skolverket, 2016, 16). I 

praktiken kan det istället vara samtliga begrepp som är ovana för eleverna som de behöver 

lära sig behärska samtidigt som de lär sig de tillhörande ämneskunskaperna (Schleppegrell, 

2001, 455). Här menar Norén (2010, 28), Gibbons (2002, 22-23) och Parzyk (1999, 23) att det 
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skulle underlätta språkanvändningen och utvecklingen för eleverna att få möjlighet till 

undervisningen inte bara på svenska utan även på modersmålet för att förankra de 

vetenskapliga- och skolspråkliga begreppen.  

 

Schleppegrell (2001, 454) menar att elevers utveckling av skolbaserade register kräver att 

dessa förmågor sätts in i autentiska situationer där dessa register är funktionella. Dock menar 

Nygård Larsson (2011) och Norén (2010) att matematiklektioner till stor del är 

läromedelsstyrda. Även Johansson (2006, 25) lyfter med sin studie att; 1) elever jobbar enligt 

genomsnittet enskilt med uppgifter i läromedlet i mer än hälften av lektionen. 2) De exempel 

och uppgifter som presenteras från läraren kommer huvudsakligen från läromedlen. 3) 

Matematikens tekniska språk presenteras på ett likartat sätt som det görs i läromedlen, vilket 

medför att eleverna endast kommer i kontakt med bokens definitioner, konventioner och 

regler. Detta indikerar således att elever till mer än hälften av tiden jobbar enskilt med 

läromedel i matematik. Detta menar Schleppegrell (2001, 455) kan bli problematiskt för 

flerspråkiga elever som inte är vana vid den akademiska kontexten som de möter i skolan. 

Därtill menar Folkeryd (2016, 149) att läsaren bör känna till 95% av orden för att textens 

innehåll ska förstås. Detta kan kopplas till studiens resultat, där det visade sig att 15%-19% av 

orden genom alla läromedel innehöll ord som bidrar till en svårare text. Även de unika ordens 

förekomst i årskurs 3 för samtliga läromedel innehöll 9%-19% ord som bidrar till en svårare 

text. När detta sätts i förhållande till Folkeryds (2016, 149) förklaring av hur mycket av en 

texts innehåll som behöver vara bekanta för läsaren för att denne ska förstå textens innehåll, 

indikerar det att samtliga läromedel i matematik utgör svåra texter. Resultaten tycks även 

överensstämma med Nygård Larsson (2011, 22) som menar att läromedel överlag inte verkar 

bädda för en förståelseinriktad läsning, utan har snarare ett fokus på ytlig läsning och 

faktamemorering.  Detta kan ytterligare styrkas i studiens resultat som visade på en ökning till 

i princip det dubbla antalet begrepp både när det kommer till skolspråkliga begrepp och 

vetenskapliga begrepp i läromedlen Eldorado och MFM. Eftersom ökningen är så markant 

över årskurserna blir läromedlen snabbt packade med många svårförståeliga ord. Detta i sin 

tur bidrar till att läsningen inte är förståelseinriktad.  

 

Som Johansson (2006, 25) lyfter angående att matematiklektioner till stor del består av enskilt 

arbete i läromedlen, i samband med att förklaringar av matematikens tekniska språk ofta är 

begränsade till läromedlets egna förklaringar gör att inlärningen av olika matematiska begrepp 

blir begränsad till det använda läromedlet. Som studiens resultat visat är användandet av 
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skolspråkliga begrepp relativt jämnt över hela läromedelsserien, men de vetenskapliga 

begreppen visade på en mindre jämn spridning. Detta indikerar att de olika läromedlen till 

viss mån består av skilda svårighetsgrader för andraspråkselever. Gibbons (2006, 13) menar 

att svårigheter som andraspråkselever möter ofta har att göra med det ämnesspecifika språket 

och att de förväntas lära sig det språket i samband med att de ska tillgodogöra sig kunskaper 

inom ämnet. Det är således viktigt för läraren att kunna identifiera de olika svårigheterna med 

de olika läromedlen för att kunna arbeta aktivt för att eleverna ska få en förståelse för varje 

läromedels innehåll av begrepp (Schleppegrell, 2006, 48).  

         

Elever får i allt större utsträckning arbeta enskilt med matematikläromedel (Johansson, 2006, 

25 och SOU, 2004, 97, 89) och matematiklektioner är till stor del läromedelsstyrda (Nygård 

Larsson, 2011 och Norén, 2010). Att de matematiska exempel som presenteras under 

lektionen dessutom huvudsakligen kommer från läromedlen (Johansson, 2006, 25) indikerar 

att eleverna till stor del endast möter de matematiskt tekniska språk som det enskilda 

läromedlet berör och dessutom under enskilda förhållanden mer än hälften av tiden. Sett till 

studiens resultat som påvisade alla tre läromedel som svårförstådda enligt Folkeryds (2016, 

149) förklaring, indikerar detta att elever till mer än hälften av tiden arbetar enskilt med 

matematikläromedel, som har mellan 15%-19% svåra ord. Norén (2010, 46) menar att 

avancera från ett vardagsspråk i matematik till ett ämnesspecifikt matematikspråk är väldigt 

dimensionellt och svårhanterligt för elever med ett annat modersmål än svenska. Detta tyder 

på att minst 15%-19% av innehållet i läromedlen är väldigt svårhanterliga för 

andraspråkselever, vilket i sin tur indikerar att andraspråkselever ställs inför problem att få en 

full förståelse för de analyserade matematikläromedlen. 

 

Det går dock inte att bortse från vikten av ett skolspråkligt och vetenskapligt begreppsinnehåll 

i läromedlen. Både Gibbons (2002, 23) och Schleppegrell (2001, 454) menar att det är viktigt 

att andraspråkselever tillåts komma i kontakt med den språkliga aspekten i skolämnen, för att 

ge dem en möjlighet att lära sig skolans ämnesspecifika språk. Däremot menar Schleppegrell 

(2006, 49) att eftersom skolans ämnesspråk skiljer sig från det vardagliga språket på så många 

vis, är det viktigt att lärare är uppmärksamma på när det ämnesspecifika språket används i 

skolan. Detta för att kunna ge eleverna de förutsättningar som är nödvändiga för att klara av 

undervisningen. Läromedlen är således viktiga för andraspråkselevernas utveckling för 

skolans ämnesspecifika språk, särskilt eftersom det till störst del är från läromedlen som 

elever möter de matematiskt tekniska språket. Däremot har studiens resultat tytt på att 
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samtliga läromedel ska vara svåra texter att förstå och att det därför kan innebära problem för 

andraspråkselever att jobba med dessa matematikläromedel. Här kan dock återigen hänvisas 

till Schleppegrell (2006, 49) som påpekade att det var viktigt att läraren stöttade eleverna för 

att ge dem de förutsättningar som krävs för att klara av undervisningen. Följaktligen indikerar 

detta att användandet av samtliga läromedel från studien inte bör ha en negativ effekt på 

lärandet, utan snarare vara en viktig del i avancemanget från vardagsspråk till skolans 

vetenskapliga språk. Det är dock viktigt att läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna och 

ge dem tillräckliga förutsättningar att klara av matematiken. 
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8.0 Konklusion 

Slutsatserna som går  att dra utifrån denna studie visar att samtliga läromedel var 

svårförstådda och därför även kan ses som svåra läromedel utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna som användes för denna studie. Mellan en femtedel och en tiondel av 

läromedlens innehåll består av svåra ord som också kan försvåra undervisningen och 

utvecklingen för elever i behov av svenska som andraspråk. I samtliga läromedel presenteras 

de matematiska skolspråkliga och vetenskapliga begreppen på förhållandevis likartade sätt. 

Användandet av de olika begreppen används relativt jämnt över samtliga läromedelsserier. 

Där den största skillanden går att se i användningen av vetenskapliga begrepp. Detta tyder på 

en smärre skild svårighetsgrad bland de olika läromedlen, där Safari skulle kunna tolkas som 

det enklaste läromedlet och Eldorado som det svåraste.  

 

Både under forskningsöversikten och under de teoretiska utgångspunkterna har det 

framkommit att eleverna i svensk grundskola till stor del arbetar enskilt under 

matematiklektionerna och därtill endast möter läromedlens matematiska begrepp. Detta 

resulterar i att de matematiska begrepp eleverna möter blir väldigt läromedelsbundna. Som 

resultaten av studien visade skiljer sig begreppens användning mellan de olika läromedlen i 

sin tur kan uppfattas som att de olika läromedlen breddar för olikartade förutsättningar för att 

skapa en förståelse för det matematiska språket.  

 

Även om resultaten må visa att läromedlen kan tyckas vara svåra texter i och med deras 

användning av vetenskapliga och skolspråkliga begrepp så står det uttryckligen i läroplanen 

för grundskolan att: 

 

”Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och 

matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematiska uttrycksformer” 

Skolverket (2011, 62) 

 

I och med läromedlens användning av vetenskapliga och skolspråkliga begrepp får eleverna 

möjlighet till detta.  
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Det den här studiens resultat visat på är att det är en relativt jämn använding av skolspråkliga 

och vetenskapliga begrepp i alla läromedel. Dessa begrepp användes, som tidigare nämnt, 

mellan 9% och 19% i de olika läromedlen. Om eleverna således lämnas ensamma i sin 

undervisning med matematikläromedlen kan de stöta på svårigheter som försvårar deras 

utveckling. För att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av en läromedelsstyrd 

undervisning är det viktigt att detta sker i samråd med en lärare som kan stötta eleverna.  

 

Med denna studie avser vi ge en inblick i användandet av vardagliga begrepp, skolspråkliga 

begrepp samt vetenskapliga begrepp i Mera Favorit Matematik, Matte Direkt Safari och 

Eldorado: Matte, samt belysa möjliga svårigheter flerspråkiga elever kan möta i samband med 

dessa läromedel. 
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10.0 Bilagor 

Bilaga 1. Tabell över angivna läromedel  

 

Läromedel Vardagliga 

begrepp 

Skolspråkliga 

begrepp 

Vetenskapliga 

begrepp 

Antal 

sidor 

Eldorado: Matte årsk. 1 3664 527 151 250 

Eldorado: Matte årsk. 2 5701 838 405 250 

Eldorado: Matte årsk. 3 12602 1602 546 250 

Mera Favorit Matematik 

årsk. 1 

6016 882 470 391 

Mera Favorit Matematik 

årsk. 2 

9995 1286 911 382 

Mera Favorit Matematik 

årsk. 3 

15393 2421 1252 419 

Matte Direkt Safari 

årsk. 1 

4090 724 64 278 

Matte Direkt Safari 

årsk. 2 

5827 1093 129 278 

Matte Direkt Safari 

årsk. 3 

7697 1046 422 278 

 


