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betydelser. Dessa ord behöver därför synliggöras i undervisningen. Bildanalysen visade att mellan 66% 
och 83% av bilderna behöver kunna avläsas för att elever ska kunna lösa uppgiften. Detta innebär att 
man som lärare inte kan lämna elever ensamma i sin tolkning av bilderna. Eftersom både bilder och ord 
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Förord 

Arbetet har till största del utförts tillsammans. Vid kodningen gjordes dock en uppdelning för 

att hinna med att analysera materialet. Vidare vill vi tacka Jenny Green för god handledning 

genom arbetets gång.  
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1 Inledning 
Vi har båda alltid varit intresserade av ämnet matematik och har därför medvetet lagt ner mycket 

tid på att observera matematiklektioner och matematikläromedel under våra praktikperioder. 

Dessa observationer har lett till att vi har reflekterat över tre saker. Det första är att stor del av 

matematiklektioner går ut på att elever själva räknar i sina matematikläromedel. Detta bekräftas 

av Skolinspektionen (2009) som visat att enskilt arbete i matematikläromedel dominerar 

lektionstiden i svensk skola. Huruvida det ser annorlunda ut idag saknas det rapporter på. 

Däremot finns det anledning att tro att siffrorna är liknande idag eftersom våra egna och 

studiekamraters erfarenheter av praktiker är att majoriteten av matematiklektioner går ut på 

enskilt arbete i matematikläromedel. Det innebär att om lärare inte undervisar om språket i 

matematikläromedlet så lämnas elever ensamma i sina tolkningar. Enligt NCM:s rapport 

(Skolverket, 2008) kan texten i matematikläromedel vara avgörande för huruvida elever tränar 

sin matematiska förmåga eller läsförmåga. Vidare rapporterar TIMSS 2011 (Skolverket, 2012) 

att 89 % av lärarna i årskurs 4 i Sverige använder matematikläromedel som basmaterial i sin 

undervisning. Samtidigt kan vem som helst ge ut läromedel i Sverige eftersom en 

kvalitetsgranskning inte krävs för att skolan ska köpa in läromedlet (Pettersson, 2008). Det är 

alltså upp till varje enskild lärare att granska de läromedel som används i undervisningen.  

 

Det andra vi lagt märke till är att elever vid flertalet tillfällen fastnar på flertydiga ord när de 

arbetar enskilt i matematikläromedel. Det bekräftas i rapporten Mer än matematik (Skolverket, 

2008) som menar att flertydiga ord kan vålla problem för elever vid läsning av 

matematikuppgifter. Flertydiga ord är ord som har flera betydelser (Kieselman & Mouwitz, 

2008). Exempel på ett flertydigt ord är volym. I matematik betyder volym mängden innehåll av 

något men i vardagligt sammanhang kan det även betyda hur svagt eller starkt musiken spelar 

från radion. Ebbelind och Segerby (2015) har i sin studie kommit fram till att det i 

matematikläromedel ofta saknas förklaringar på ämnesspecifika ord som är flertydiga. Vi har 

inte hittat forskning om hur stor del av orden i matematikläromedel som är flertydiga. Vi har 

heller inte hittat forskning om vilka flertydiga och ämnesspecifika ord som är vanligt 

förekommande i läromedel. Eftersom stor del av matematikundervisningen i Sverige är 

läromedelsstyrd (Skolverket, 2012) kan slutsatsen dras att elever kommer behöva kunskap om 

de flertydiga ord som ingår i det läromedel de använder.  
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I en artikel argumenterar Westlund för att utveckling av läsförståelse bör vara en viktig del i 

alla ämnen, inte bara i svenskundervisningen (Dahlbom, 2016). Hon menar att lärare i alla 

ämnen bör arbeta med att utveckla ämnesspecifik läsförståelse. I en annan artikel menar 

Dyrvold att lärare behöver undervisa elever om det matematiska språket (Larsson, 2016). Logan 

och Kieffer (2017) hävdar utifrån sin studie att antalet flertydiga och ämnesspecifika ord elever 

har kunskap om har en stark korrelation med deras läsförståelse. Andra forskare som 

problematiserat flertydiga ord är Lott Adams, Thangata och King (2005) som hävdar att all 

matematikundervisning bör vara språkinriktad och innehålla undervisning om flertydiga och 

ämnesspecifika ord. Det grundas i det faktum att flertydiga ord visat sig kunna vålla problem 

för alla elever oavsett hur bra läsförståelse de har (Lott Adams, Thangata & King, 2005). Även 

Gibbons (2013) argumenterar för språkinriktad undervisning eftersom det utvecklar alla elevers 

språkliga kunskaper. När elever arbetar enskilt i matematikläromedel och fastnar på enstaka ord 

läggs mer kraft på läsning istället för matematik (Skolverket, 2008). Studier visar dessutom att 

för att förstå en text måste man kunna fler än 90 % av orden i texten (Carver, 1994). Det innebär 

att tolkningen av en mening som innehåller fem ord kan bli fel om läsaren endast förstår fyra 

av orden.  Skolverket (2019) rapporterar att hälften av alla lärare i svensk skola lider av stress 

och känner en tidsbrist i sitt arbete. Hur ska då lärare hinna granska läromedel och identifiera 

alla flertydiga ord i syfte att arbeta språkutvecklande?  

 

Det tredje och sista vi reflekterat över under våra praktikperioder är bilder i 

matematikläromedel. Vi har uppmärksammat att det finns bilder som inte har någon koppling 

till någon uppgift och som ibland försvårat förståelsen för både elever och oss själva. Ett 

exempel handlar om en uppgift där eleven uppmanas hjälpa en trollkarl att skapa det största 

möjliga talet av siffrorna två, fyra, sju och åtta. Till uppgiften finns en bild på en trollkarl som 

håller i två sifferkort med siffrorna tre och sex (som bildar talet 36). Bilden kan vara 

missvisande eftersom siffrorna tre och sex inte har någon koppling till uppgiften. Berens och 

Leishout (2008) har gjort en studie kring bilder i matematikuppgifter. De menar att bilder som 

endast har en estetisk funktion gör att uppgiften tar längre tid att tolka än om samma uppgift 

presenteras utan bild. Ebbelind och Segerby (2015) skriver istället om bilder som elever måste 

kunna tolka för att kunna lösa uppgifter. Om elever inte kan tolka de bilderna kan de heller inte 

lösa uppgiften. De menar därför att elever behöver undervisning i hur dessa bilder ska avläsas. 

Båda typer av bilder kan orsaka problem för elever om inte lärare arbetar med dem medvetet i 

undervisningen. Samtidigt består matematiken till viss del av bilder som elever behöver kunna 
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tolka, exempelvis geometriska figurer och diagram. Men hur många av matematikläromedlens 

bilder är kompletterande och hur många är dekorativa?  

 

2 Forskningsbakgrund  
Inledningsvis beskrivs kortfattat studiens teoretiska utgångspunkt. Därefter följer en djupare 

beskrivning av den forskning som teorin grundar sig i. Vidare redogörs för forskning om 

svårigheter i matematikuppgifter som bilder och flertydiga ord kan orsaka. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattning.  

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Det finns olika uppfattningar kring hur matematik och språk förhåller sig till varandra. Usiskin 

(1996) menar att matematiken är ett språk i sig. Detta resonemang bygger på att det likt ett 

språk finns meningar, syntax och symboler som fungerar som verb. I resonemanget ingår även 

att matematiken behöver läras in, på samma sätt som ett språk (Usiskin, 1996). Ett annat 

resonemang handlar om att språket används för att förstå och uttrycka matematiken vilket gör 

språket till ett verktyg för att uttrycka matematik (Sato, Rabinowitz, Gallagher & Huang, 2010). 

Ett tredje resonemang är att matematiken har ett språk (O’Halloran, 2008). O’Halloran (2008) 

menar att matematikens språk är uppbyggt som andra språk men att det även innefattar olika 

semiotiska resurser.  

 

Den teoretiska utgångspunkten i den här studien är att matematiken har ett eget språk 

(O´Halloran, 2008). Det innebär att språket inte består av enbart bokstäver utan även andra 

semiotiska resurser som gör det matematiska språket mer komplext att tolka jämfört med text 

som består av enbart bokstäver (Dyrvold, 2016; Kress, 2007; O’Halloran, 2008). Det innebär i 

sin tur att det krävs en specifik matematisk läsförståelse för att tolka matematiska texter, något 

som flera forskare bekräftat genom sina studier (Abel & Exley, 2008; Dyrvold, 2016; Dyrvold, 

Bergqvist & Österholm, 2015; Österholm, 2006; Österholm & Bergqvist, 2013). Den här 

studien utgår även från att läsare måste förstå minst 90% av orden i en text för att kunna göra 

en korrekt tolkning av helheten (Carver, 1994).   
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2.1.1 Matematikens språk 

Matematikens språk består av olika semiotiska resurser (Dyrvold, 2016; Kress, 2007; 

O’Halloran, 2008). Dyrvold (2016) har delat in de olika semiotiska resurserna i kategorierna 

naturligt språk, matematiska symboler, schematiska bilder och illustrerande bilder. Naturligt 

språk är ord som är skrivna med bokstäver, till exempel dela och av. Matematiska symboler är 

de tecken som används inom matematiken som till exempel + (additionstecknet) och = 

(likhetstecknet). Schematiska bilder är bilder som kompletterar texten i en matematikuppgift. 

För att lösa matematikuppgifter som innehåller schematiska bilder krävs det att eleven kan tolka 

och förstå både bilden och det naturliga språket samt koppla samman dem till en helhet. Ett 

exempel på en schematisk bild är stapeldiagram. Den sista kategorin, illustrerande bilder, kan 

förtydliga en uppgift och därmed göra den lättare att förstå. Ett exempel på en illustrerande bild 

är en bild på sex glassar, där uppgiften handlar om att dela upp sex glassar på två personer. 

Dessa bilder är inte nödvändiga för att lösa uppgiften men kan vara till hjälp för eleven 

(Dyrvold, 2016). Därutöver menar Berens och Leishout (2008) att det finns ytterligare en 

kategori av bilder i matematikuppgifter. Det handlar om bilder som inte fyller någon 

matematisk funktion utan enbart finns till i dekorativt syfte. Dessa bilder tillhör inte det 

matematiska språket, men är representerade i de matematikläromedel som elever möter i 

grundskolan. Med matematiska texter syftas texter som innehåller matematiskt språk och dess 

semiotiska resurser. Texterna finns bland annat i de matematikläromedel som förekommer i 

grundskolan.  

 

Det naturliga språket, som är en av matematikens semiotiska resurser, kan delas in i tre 

kategorier (Pettersson, 2010). Den första kategorin är ämnesspecifika ord som enbart har en 

matematisk innebörd, exempelvis kvadrat eller multiplikation. Den andra kategorin innefattar 

ord som används både inom matematik och i vardagliga sammanhang. Exempel på sådana ord 

är färre, fler och räkna. Den sista kategorin är ord som används både inom vardagsspråket och 

matematikspråket men som har olika betydelser, exempelvis bråk och tal. Bråk kan både betyda 

slagsmål och ett räknesätt (Kieselman & Mouwitz, 2008; Sinovum Media, 2020). Tal kan 

representeras av en eller flera siffror eller betyda att någon håller ett föredrag (Kieselman & 

Mouwitz, 2008; Sinovum Media, 2020). Den tredje kategorin innefattar alltså flertydiga ord 

som är ämnesspecifika i matematiken men som i vardagliga sammanhang betyder något annat.  
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2.1.2 Matematisk läsförståelse 
För att förstå en text bestående av enbart bokstäver krävs det att läsaren känner igen och förstår 

ord snabbt och utan ansträngning (Adams, 1990; Snow, Burns, & Griffin, 1998). Forskning 

visar att det krävs att läsaren känner till och förstår mer än 90 % av orden i texten för att förstå 

helheten (Carver, 1994). Eftersom det matematiska språket skiljer sig från ett vardagligt språk 

då det innehåller flera semiotiska resurser (Dyrvold, 2016; Kress, 2007; O’Halloran, 2008) 

räcker inte den generella läsförståelsen vid läsningen av matematiska texter. Utan elever 

behöver också utveckla en specifik matematisk läsförståelse (Abel & Exley, 2008; Dyrvold, 

2016; Dyrvold, Bergqvist & Österholm, 2015; Lott Adams, 2003; Österholm, 2006; Österholm 

& Bergqvist, 2013). 

 

Lott Adams (2003) menar att matematisk läsförståelse innebär att kunna tolka sambandet 

mellan de olika semiotiska resurserna som en matematisk text innehåller. Vidare menar hon att 

det krävs att man kan skapa korrekt förståelse av den information som ges, vilket är beroende 

av att man förstår de begrepp som används. Det innebär att orden som innefattas i Petterssons 

(2010) tredje kategori, ord som är både ämnesspecifika och flertydiga, lätt kan misstolkas om 

elever inte känner till alla definitioner. Lott Adams (2003) menar därför att matematisk 

läsförståelse är en förutsättning för att kunna utveckla en matematisk förmåga. Hon beskriver 

det som att den matematiska förmågan är att utföra matematik och att utföra matematik är att 

läsa matematik. Csíkos, Kelemen och Verschaffel (2011) tillägger att elever inte endast behöver 

förstå vad som står i matematikuppgifter utan även kunna plocka ut det som är väsentligt och 

utifrån det dra egna slutsatser. Eftersom matematiska texter innehåller semiotiska resurser 

innebär det att texten inte alltid läses linjärt (Kress, 2010; O’Halloran, 2008). Det är snarare så 

att matematiska texter läses fram och tillbaka och upp och ner, exempelvis i ett diagram eller 

en ekvation (Kress, 2010; O’Halloran, 2008). Kress (2010) menar därutöver att texter tolkas 

olika av olika läsare. Beroende på hur eller i vilken ordning läsaren väljer att tolka de olika 

semiotiska resurserna får texten olika innebörd. Faktorer som tidigare kunskap, intressen med 

mera påverkar hur en läsare ”hoppar” mellan olika delar av texten och därför blir läsaren 

medskapare av texten. Kress (2010) menar att läsaren på så sätt designar läsningen. Denna typ 

av läsning är därför något som behöver tränas specifikt inom matematiken. Elever kan inte 

förväntas att själva överföra den generella läsförståelsen på en matematisk text (Österholm, 
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2006). Dyrvold, Bergqvist och Österholm (2015) menar att när den generella läsförståelsen 

kombineras med den matematiska förmågan uppstår den matematiska läsförståelsen. 

Matematisk läsförståelse är alltså en kombination av en generell läsförståelse och en 

matematisk förmåga (Dyrvold, 2016).  

 

Enligt Gibbons (2013) kan en läsare lättare ta sig an en text om hen har förförståelse om 

textinnehållet och om texttypen, exempelvis hur texten är uppbyggd och vilket språk som 

används. För matematikundervisningen innebär det att inte bara matematikens innehåll behöver 

undervisas utan även om hur matematiskt språk är uppbyggt, vilka semiotiska resurser det 

innehåller samt hur man läser det.  

 

Abel och Exley (2008) har analyserat sex textuppgifter för årskurs 2 i Queensland. De studerade 

textens olika nivåer och kom fram till att det fanns flera språkliga färdigheter som elever 

behöver bemästra för att förstå språket. Genom att jämföra matematikuppgifterna med 

kursplanen för engelska menar Abel och Exley (2008) att språket i matematikuppgifter är 

annorlunda än vad eleverna förväntades kunna enligt kursplanen. De menar att språket elever 

lär sig i språkundervisningen inte ger tillräcklig grund för att kunna läsa matematiska texter då 

dessa skiljer sig från en generell text som enbart består av naturligt språk. En slutsats de 

diskuterar är att elever i undervisningen behöver utveckla en matematisk läsförståelse (Abel & 

Exley, 2008).   

 

Österholm (2006) har gjort studier på den matematiska läsförståelsen och den generella 

läsförståelsen och konstaterat att de skiljer sig åt. Österholm (2006) har undersökt hur 

läsförståelsen påverkas av symboler i matematiska texter genom att låta elever och studenter 

från 95 gymnasieskolor, högskolor och universitet läsa texter och svara på frågor till texten. 

Eleverna läste tre olika texter. Två av texterna innehöll enbart bokstäver; en faktatext om 

historia och en matematisk instruktion. Den tredje texten var en matematisk instruktion skriven 

med både bokstäver och symboler, men med exakt samma innehåll som den matematiska 

instruktionen skriven med enbart bokstäver. Testerna genomfördes individuellt och skriftligt. 

Resultatet visade att läsförståelsen var ungefär lika hög på de två texterna som var skrivna med 

enbart bokstäver medan texten som innehåll både bokstäver och symboler resulterade i lägre 
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läsförståelse. Österholms (2006) slutsats är att det krävs en specifik matematisk läsförmåga för 

att läsa en text som innehåller både bokstäver och symboler. 

 

Grimm (2008) har kommit fram till att den generella läsförståelsen hos elever är kopplad till 

matematikförmågan. Han menar att ju bättre läsförståelse en elev har i tidig ålder desto bättre 

matematikförmåga kan utvecklas. Reikerås (2006) menar tvärtom, att den generella 

läsförståelsen inte påverkar elevernas matematiska förmåga. Båda har gjort longitudinella 

studier men har haft olika instruktioner till lärarna som utfört proven. Grimm (2008) har 

analyserat resultat från prov som eleverna genomfört individuellt och utan hjälp av lärare. 

Eleverna har alltså läst och tolkat matematikuppgifterna själva. Reikerås (2006) lät lärarna läsa 

upp delar av proven för eleverna. Eftersom eleverna inte behövde läsa och tolka alla 

matematikuppgifterna själva kan det vara en förklaring till varför Grimms (2008) och Reikerås 

(2006) resultat inte överensstämde. Eleverna i Reikerås (2006) studie testades endast en gång i 

läsförståelse innan de blev indelade i grupper där läsförståelsen ansågs vara antingen normal 

eller låg för att därefter genomföra matematiktestet. Eleverna i Grimms (2008) studie 

genomförde testen i både läsförståelse och matematik båda gångerna. Det är därför inte möjligt 

att veta om de elever som hade låga resultat i matematik eller läsförståelse i Reikerås (2006) 

studie hade temporära eller bestående svårigheter. Resultatet i Grimms (2008) studie indikerar 

att elever med låg generell läsförståelse behöver stöd även i matematiken. Då den matematiska 

läsförståelsen är en del av att kunna matematik kan det innebära att elever med lässvårigheter 

även har svårigheter i matematik.  

 

Logan och Kieffer (2017) har gjort en studie på flerspråkiga elevers läsförståelse i årskurs 7. 

Trots att studien fokuserat på flerspråkiga elever utesluter inte det att samma svårigheter kan 

uppstå för alla elever. De skriver fram flera studier som visat att flertydiga ord kan orsaka 

problem vid läsning. En av anledningarna är att språk innehåller stor andel flertydiga ord. 

Dessutom menar de att skolspråket innehåller många flertydiga ord som är ämnesspecifika och 

som elever behöver ha kunskap om. Däremot menar de att det saknades studier på hur flertydiga 

ord påverkar läsförståelsen, vilket därmed är deras syfte. Genom att låta eleverna genomföra 

skriftliga tester kom de fram till att elevers kunskap om ämnesspecifika flertydiga ord korrelerar 

med deras läsförståelse. Ju fler ämnesspecifika och flertydiga ord som eleverna i studien kunde, 

desto högre läsförståelse hade de. De menar därför att lärare bör arbeta aktivt med att utveckla 
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elevers ordförråd och kunskap om ämnesspecifika och flertydiga ord. Lärare som undervisat 

kring likheter och skillnader i definitioner av flertydiga ämnesspecifika ord har i hög grad 

lyckats utveckla elevers ordförråd (Logan & Kieffer, 2017).  

 

2.2 Språkliga svårigheter i matematikuppgifter  
Då matematikuppgifter innehåller olika semiotiska resurser (Dyrvold, 2016; Kress, 2010; 

O’Halloran, 2008) krävs det att elever kan göra en korrekt tolkning av dem, förstå vilken 

matematisk uträkning som ska göras samt plocka ut det som är väsentligt för att kunna lösa 

uppgiften (Lott Adams, 2003). Både Duval (2006) och Kress (2010) menar därutöver att det 

kan uppstå svårigheter när en text innehåller samma information som en bild. Det beror på att 

elever som inte utvecklat en matematisk läsförståelse kan misstolka de två olika semiotiska 

resurserna som att de innehåller olika information. Det gör att tolkningen inte blir korrekt 

(Duval, 2006). Ett exempel är en uppgift som beskriver fakta och som därutöver innehåller en 

tabell med samma information som texten.  

 

O’Keeffee och O’Donoghue (2012) har analyserat populära irländska matematikläromedel. 

Deras syfte var att identifiera vilka nyckelfaktorer i språk som är viktiga att tänka på när man 

författar ett läromedel för matematik eller arbetar med det i undervisningen. De analyserade 

instruktionen på den första sidan i varje kapitel i de tre mest använda 

matematikläromedelsserierna för årskurs 7 till 9 i Irland. Alla matematikläromedel innehöll en 

hög andel ämnesspecifika ord och många formella meningar men det fanns ingen ordlista eller 

begreppsförklaring i någon av dem. Forskarnas slutsats är att varje kapitel i 

matematikläromedel bör innehålla en ordlista över ämnesspecifika ord samt potentiellt svåra 

eller flertydiga ord (O’Keeffee & O’Donoghue, 2012).   

 

2.2.1 Bilder   

Berens och Leishout (2008) har gjort en studie om bilders påverkan på elevers förmåga att lösa 

aritmetiska problemlösningsuppgifter. De delade in uppgifterna i fyra kategorier. Den första 

kategorin innefattar uppgifter helt utan bild. Den andra kategorin innefattar uppgifter med 

dekorativa bilder, vars funktion enbart är estetisk. Den tredje kategorin innefattar uppgifter med 

bilder som kan hjälpa elever att förstå uppgiften. Den sista kategorin innefattar uppgifter med 
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bilder som är nödvändiga för att kunna lösa uppgiften. Kategori två och tre kan kopplas till den 

kategori bilder som Dyrvold (2016) benämner som illustrerande och kategori fyra kan kopplas 

till de bilder som hon benämner som schematiska. Berens och Leishout (2008) kom fram till att 

alla uppgifter som innehöll bilder löstes långsammare av elever än uppgifter utan bilder. De 

kom även fram till de uppgifter som innehöll dekorativa bilder försvårade för elever. Det beror 

på att eleverna spenderade tid på att försöka tolka bilderna trots att de inte på något sätt var 

behjälpliga för att lösa uppgiften. Deras slutsats var att eftersom matematiken är abstrakt krävs 

ett väl genomtänkt övervägande vid bildvalet i matematikuppgifter. Bilder som inte stödjer 

innehållet kan bli ett vilseledande störningsmoment och kan därmed påverka elevers tolkning 

och lösning av en uppgift (Berens & Leishout, 2008). 

 

Lenzner, Müller och Schnotz (2012) har undersökt hur dekorativa bilder påverkar elevernas 

läsförståelse. De kom fram till att de dekorativa bilderna kan öka elevernas motivation till att 

ta sig an en text. Lenzner, Müller och Schnotz (2012) menar att dekorativa bilders funktion 

endast är att ge läsaren en estetisk upplevelse. På samma sätt beskriver Berens och Leishout 

(2008) dekorativa bilder i matematikuppgifter. Dekorativa bilder har alltså samma funktion 

oberoende av vilken typ av text de återfanns i. Detta gör att trots att studien utfördes på 

läromedel i fysik kan resultatet i studien anses vara relevant även för läromedel i matematik.   

 

Elia och Philippou (2004) har gjort en studie kring hur elevers matematiska förmåga påverkas 

av bilder i problemlösningsuppgifter. Deras studie innefattade fem femåriga 

förskoleklasselever på Cypern. Resultatet var att dekorativa bilder inte hjälpte eleverna att lösa 

uppgifterna. Bilder som innehöll information, visualiserade innehållet eller kompletterade 

innehållet hjälpte eleverna att lösa uppgifterna. Deras slutsats är att läsaren är medskapare till 

texten och i deras studie var det läraren som läste för eleverna. Eftersom bilder, bortsett från de 

dekorativa, kan hjälpa eleverna att lösa uppgifter menar de att lärare behöver göra genomtänka 

val kring vilka bilder som används (Elia & Philippou, 2004). Bilder som hjälper eleverna att 

lösa uppgifter behöver dels kunna läsas av eleverna samt vara fokuserade på att utveckla de 

förmågor som är tänka. Elia och Philippou (2004) poängterar också att dekorativa bilder bör 

vara väl motiverade om de ska inkluderas i matematikläromedel.  
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Ebbelind och Segerby (2015) har granskat en sida i matematikläromedlet Matte Direkt Borgen 

för årskurs 4. Sidan de analyserade innehöll bland annat en bild som var nödvändig att avläsa 

för att kunna lösa uppgiften, nämligen en busskylt. De menar att bilden kräver förkunskap för 

att tolkas korrekt. Elever som inte vet hur en busskylt ska avläsas kan inte lösa uppgiften. Det 

saknades även förklaring på hur den ska läsas av. En av deras slutsatser är att elever behöver 

undervisning i hur bilder i matematiken ska läsas av.  

 

Martinello (2009) undersökte hur elever med engelska som andraspråk tolkar 

matematikuppgifter. Gällande bilder kom hon fram till att bilder som inte har en matematisk 

funktion men som illustrerar innehållet i texten kan hjälpa elever att förstå innehållet. Detta 

gällde dock elever som inte studerar på sitt förstaspråk. Dekorativa bilder kan alltså ses som ett 

stöd för elever om bilden illustrerar innehållet i matematikuppgiften.  

 

2.2.2 Flertydiga ord  
I Petterssons (2010) indelning av det matematiska språket (se avsnitt 2.1.1) innefattas den tredje 

kategorin av flertydiga ord. Det är ord som har en matematisk ämnesspecifik definition och en 

vardaglig definition. Hon menar därför att matematikundervisningen behöver innehålla språklig 

träning och att lärare behöver göra medvetna övervägningar vid introduktionen av nya begrepp 

(Pettersson, 2010).  Några exempel på flertydiga ord som i matematiken är ämnesspecifika är 

produkt och grader. Produkt kan vara resultatet av en multiplikation eller en vara man köper 

(Kieselman & Mouwitz, 2008; Sinovum media, 2020). Grader kan betyda hur stor en vinkel är 

eller vilken temperatur det är (Kieselman & Mouwitz, 2008; Sinovum media, 2020). Lott 

Adams (2003) och Lott Adams, Thangata och King (2005) stärker Petterssons (2010) tes då de 

menar att ord som är flertydiga och ämnesspecifika kan ställa till problem för elever vid 

avkodningen av matematikuppgifter eftersom det finns en risk att de gör en felaktig tolkning. 

Därför menar även de att det är viktigt att lärare i matematik arbetar aktivt med att utveckla 

ordförståelsen för flertydiga ord genom att exempelvis jämföra ordens innebörd i matematik 

kontra vardag med varandra. Utöver de menar de att eftersom det matematiska språket består 

av flera semiotiska resurser måste lärare vara medvetna om alla faktorer som kan påverka 

elevers framgång, bland annat flertydiga ord. Enligt dem kan alla elever, oavsett läsförmåga 

eller förstaspråk, ha problem vid tolkningen av flertydiga ord. De argumenterar för en 

språkinriktad undervisning med fokus på att undervisa om skillnader mellan definitionerna av 
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matematiskt ämnesspecifika och flertydiga ord. Även Martiniello (2009) har i sina studier 

kommit fram till att flertydiga ord kan försvåra förståelsen för elever och att orden därmed har 

stor betydelse för huruvida elever kan lösa uppgifter eller inte. 

 

I Ebbelinds och Segerbys (2015) studie av ett matematikläromedel för årskurs 4, som beskrivits 

i avsnitt 2.2.1, ingick även flertydiga ord i analysen. Både orden jämna och udda är 

ämnesspecifika och flertydiga. Ordet udda kan betyda ett tal som inte är jämnt delbart med två 

eller något som sticker ut från mängden. Ordet jämna kan betyda tal som är delbart med två 

eller en plan yta. De upptäckte att det inte finns förklaringar på och kopplingar mellan 

ämnesspecifika ord som är flertydiga i läromedlet de analyserade. Enligt Ebbelind och Segerby 

(2015) bör läromedel inkludera någon slags ordlista eller förklaring på flertydiga och 

ämnesspecifika ord.  

 

Enligt styrdokumenten ska undervisningen i matematik bland annat ge eleverna förutsättningar 

att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp (Skolverket, 2018). 

Eleverna ska därmed ha kunskaper om matematiska begrepp och kunna använda och beskriva 

dem (Skolverket, 2018). Då många matematiska begrepp är flertydiga och därmed betyder 

något helt annat i vardagen bör lärare medvetandegöra elever kring det (Ebbelind & Segerby, 

2015; Lott Adams, 2003; O’Keeffee & O’Donoghue, 2012). Lärare i matematik behöver alltså 

inkludera flertydiga ämnesspecifika ord i matematikundervisningen för att utveckla deras 

matematiska läsförståelse.  

 

2.3 Sammanfattning av forskningsbakgrund 
Den teoretiska utgångspunkten är att matematikens språk består av olika semiotiska resurser 

och att det krävs en specifik matematisk läsförståelse för att tolka och avkoda matematiska 

texter (Dyrvold, 2016; Kress, 2007; O’Halloran, 2008). De semiotiska resurserna i det 

matematiska språket består av naturligt språk, symboler, schematiska bilder och illustrerande 

bilder (Dyrvold, 2016). Det naturliga språket har Pettersson (2010) delat in i tre kategorier där 

den tredje kategorin innefattar flertydiga och ämnesspecifika ord.  
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Forskningsbakgrunden har problematiserat flertydiga ord i matematiken och flera forskare 

argumenterar för att matematikundervisningen bör vara språkinriktad och fokusera på att utöka 

elevers ordförråd genom undervisning om flertydiga och ämnesspecifika ord (Ebbelind & 

Segerby, 2015; Gibbons, 2013; Logan & Kieffer, 2017; Lott Adams, 2003; Lott Adams, 

Thangata & King, 2005). Det har även framkommit att lärare behöver vara medvetna om vilka 

språkliga faktorer som påverkar elevers matematiska förmåga (Lott Adams, Thangata & King, 

2005) samt att det finns en koppling mellan antalet flertydiga ämnesspecifika ord elever kan 

och deras läsförståelse (Logan & Kieffer, 2017). Det innebär att lärare i matematik behöver 

undervisa om det matematiska språket. Det stärks av styrdokumenten där det står att 

undervisningen i matematik bland annat ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp (Skolverket, 2019).  

 

De bilder som ingår i det matematiska språket benämner Dyrvold (2016) för schematiska och 

illustrerande. Schematiska bilder kompletterar uppgifter och illustrerande bilder kan öka 

förståelsen för uppgiften.  Berens och Leishout (2008) har gjort studier på bilder och kommit 

fram till att det finns två typer av illustrerande bilder. Den ena kategorin benämns dekorativa 

och innefattar bilder som saknas matematisk funktion. Därtill finns det illustrerande bilder som 

kan främja förståelsen för det naturliga språket. Härefter kommer bilderna kategoriseras efter 

kompletterande bilder, instruerande bilder och dekorativa bilder. Kompletterande bilder är de 

bilder som Dyrvold (2016) benämner som schematiska bilder. Det är alltså bilder som 

kompletterar det naturliga språket i en eller flera matematikuppgifter och därmed kräver att 

elever kan läsa av dem för att kunna lösa matematikuppgiften. Exempel på en kompletterande 

bild är en bild på en väderprognos eller busstidtabell. Instruerande bilder är samma kategori 

som Dyrvold (2016) benämner som illustrerande bilder. Instruerande bilder kan vara till hjälp 

för eleverna men är inte nödvändig för att kunna lösa uppgiften. Däremot kan de öka elevernas 

förståelse. Ett exempel är en bild på 6 äpplen där uppgiften handlar om att dela upp 6 äpplen. 

Bilden kan vara till hjälp för att förstå hur man ska göra men är inte nödvändig för att lösa 

uppgiften. Den sista kategorin, dekorativa bilder, bygger på Berens och Leishouts (2008) 

kategorisering av bilder i matematikuppgifter. Dekorativa bilder fyller inte någon matematisk 

funktion utan har endast ett dekorativt syfte. Ett exempel är en bild på en trollkarl eller blommor 

men där inget matematiskt innehåll handlar om något av dem. Forskningsbakgrunden har 

problematiserat bilders funktion i matematikläromedel. Kompletterande bilder kräver 

förkunskap för att kunna tolkas korrekt (Ebbelind & Segerby, 2015; Elia & Philippou, 2004). 
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Dekorativa bilder kan vara motiverande men de kan även försvåra förståelsen för elever 

(Berens och Leishout, 2008).  

 

3 Syfte 
I forskningsbakgrunden har det konstaterats att flertydiga ord är en kritisk aspekt i matematik. 

Det är därför viktigt att lärare arbetar med att göra elever medvetna om de ämnesspecifika och 

flertydiga ord som vanligtvis förekommer i matematikläromedel (Ebbelind & Segerby 2015; 

Gibbons 2013; Lott Adams 2003; Österholm 2006).  Dessutom argumenterar flera forskare för 

att undervisningen bör vara språkinriktad (Ebbelind & Segerby, 2015; Gibbons, 2013; Logan 

& Kieffer, 2017; Lott Adams, 2003; Lott Adams, Thangata & King, 2005). Eftersom hälften av 

alla lärare i Sverige känner tidsbrist i sitt arbete (Skolverket, 2019) kan kunskap om andelen 

flertydiga ord och vilka flertydiga ord som är vanligt förekommande underlätta för dem att 

planera för att arbeta språkinriktad. Det saknas studier kring hur vanligt förekommande 

flertydiga ord är i matematikläromedel eller vilka flertydiga ord som elever i årskurs 4–6 

förmodligen kommer möta i matematikläromedel och därmed kan anses behöva ha i sitt 

ordförråd.  

 

En annan kritisk aspekt som konstaterats i forskningsbakgrunden är bilders funktion i 

matematikläromedel. Bilder, som är en del av det matematiska språket, behöver kunna avläsas 

av elever. Uppgifter som innehåller kompletterande bilder kan inte lösas om eleven inte kan 

tyda bilden (Ebbelind & Segerby, 2015; Elia & Philippou, 2004). Dekorativa bilder kan försvåra 

elevers förståelse (Berens & Leishout, 2008). Om läromedel innehåller en stor andel 

kompletterande och instruerande bilder behöver eleverna undervisning som hjälper de att tyda 

bilderna. Om läromedel innehåller en liten andel kompletterande bilder kan läraren istället 

behöva ta in andra kompletterande bilder för att utveckla elevernas kunskaper om avläsning av 

de bilderna. I forskningsbakgrunden har det inte framkommit några studier som undersökt vilka 

kategorier av bilder som är vanligast förekommande i svenska matematikläromedel. För att på 

bästa sätt kunna arbeta språkinriktat behöver lärare vara medvetna om vilken typ av bilder i 

läromedlet som används.  
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Övergången från årskurs tre till årskurs fyra är problematisk och kan ofta innebära att 

läromedlen är mer textintensiva (Skolverket, 2014). Därför är syftet med studien att synliggöra 

det matematiska språket i förhållande till flertydiga ord och bilders funktion i tre läromedel för 

årskurs 4.  

 

3.1 Frågeställning  

v 1. Hur stor andel av orden i tre olika läromedel för årskurs 4 är flertydiga? 

v 2. Hur stor andel av de flertydiga orden har en ämnesspecifik och en vardaglig 

definition?  

v 3. Vilka flertydiga och ämnesspecifika ord är vanligt förekommande i tre läromedel i 

matematik för årskurs 4?   

v 4. Hur stor andel av bilderna i tre läromedel i matematik för årskurs 4 är kompletterande, 

instruerande respektive dekorativa?  
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4 Metod och material 
I kapitlet presenteras den kvantitativa innehållsanalys som genomförts i studien. Då syftet med 

studien bland annat är att synliggöra förekomsten av flertydiga ord samt andelen bilder i 

kategorierna kompletterande, instruerande och dekorativa anser vi att innehållsanalys är en 

lämplig metod. Denscombe (2018) beskriver innehållsanalys som ett sätt att kvantifiera 

innehållet i texten.  Metoden innebär att tillvägagångssättet är att räkna förekomsten av olika 

företeelser och den skapar även möjlighet att studera ett stort textmaterial på kort tid (Boréus 

& Bergström, 2012). Inledningsvis beskrivs materialet som ingår och de urval som gjorts i 

studien. Därefter beskrivs analysinstrumenten, tillvägagångssätt och pilotstudien. Avsnittet 

avslutas med en metoddiskussion där studiens reliabilitet och validitet diskuteras.  

 

4.1 Material  

Materialet som ingår i analysen har valts ut baserat på vilka matematikläromedelsserier vi har 

stött på flest gånger under våra praktikperioder och som därmed är vanligt förekommande i 

svensk skola. Inom forskning benämns den urvalsmetoden som subjektivt urval (Denscombe, 

2018). Det innebär att forskaren har kunskap om det som ska undersökas och väljer ut materialet 

medvetet eftersom det troligtvis ger värdefulla data. För att samla in läromedelsserierna 

kontaktades de förlag som är utgivare för matematikläromedelsserierna. Förlagen valde att 

antingen skicka ett tryckt exemplar eller att ge oss möjlighet att ta del av den tryckta bokserien 

digitalt. Två av läromedelsserierna består av två läroböcker per läsår medan en av dem består 

av ett läromedel per läsår. För att göra bedömningen likvärdig valdes därför att inkludera 

läromedel för ett helt läsår. Därmed består urvalet av fem läromedel i treläromedelsserier för 

årskurs 4.  

 

4.1.1 Koll på matematik 4A & 4B 
Serien är skapad av Björklund och Dalsmyr (2014) och består av två grundböcker per läsår, en 

för höstterminen och en för vårterminen. Båda läromedlen för årskurs 4 innehåller 144 sidor 

och 5 kapitel, vilket sammanlagt för ett läsår blir 288 sidor och 10 kapitel.  Det är fokus på de 

matematiska förmågor som beskrivs i styrdokumenten (Skolverket, 2018) och varje kapitel 

avslutas med ett uppslag där elever kan välja matematikuppgifter baserat på vilken förmåga 

som ska tränas. Alla elever förväntas göra alla uppgifter i boken.  
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4.1.2 Eldorado matte 4A & 4B  
Serien är skapad av Olsson och Forsbäck (2011) och består av två grundböcker per läsår, en för 

höstterminen och en för vårterminen. Båda läromedlen för årskurs 4 innehåller 160 sidor och 4 

kapitel, vilket sammanlagt för ett läsår blir 320 sidor och 8 kapitel. Seriens fokus är att göra 

matematik rolig och spännande för eleverna. Varje kapitel inleds med att eleverna i par eller 

grupper ska laborera med matematik. Därefter arbetar eleverna självständigt och alla gör 

inledningsvis samma uppgifter. Kapitlen övergår sedan i två delar, blå och röd. Uppgifterna på 

blå är på samma svårighetsgrad som tidigare uppgifter medan de röda är mer utmanande 

(Olsson & Forsbäck, 2011).  

 

4.1.3 Matematik Alfa grundbok 
Serien är skapad av Undvall, Melin, Johnson och Welén (2019) och består av en grundbok per 

läsår. Boken innehåller 320 sidor och 6 kapitel och är tänkt för årskurs 4. Idén med serien är att 

läraren ska kunna ha gemensamma genomgångar eftersom hela klassen arbetar med samma 

arbetsområde men på olika nivåer. Det finns tre svårighetsgrader i varje kapitel. De är 

numrerade från ett till tre, där ett är lättast och tre är svårast. Varje del innehåller lika många 

uppgifter. Uppgifterna på nivå tre innehåller mer text än uppgifterna på nivå ett. Eleverna 

arbetar därför på olika nivåer men med samma matematikinnehåll (Undvall, Melin, Johnson & 

Welén, 2019).  

 

4.2 Urval och avgränsning  
När en innehållsanalys görs är det viktigt att inleda med att studera materialet för att få en 

uppfattning om hur man ska gå tillväga för att genomföra studien (Boréus & Bergström, 2012). 

Därför inleddes arbetet med att materialet bläddrades igenom för att skapa en uppfattning om 

hur kodscheman skulle konstrueras och hur analysen skulle genomföras. Forskningen som 

redovisats i bakgrunden har fokuserat på elevers enskilda arbete med matematikuppgifter och 

Skolinspektionen (2009) har rapporterat att enskilt arbete i matematikläromedel dominerar 

lektionstiden på matematiklektioner i svensk skola. På grund av det beslutades att ord som ingår 

i uppgifter som elever förväntas kunna lösa på egen hand samt instruktioner till uppgifter som 

eleverna förväntas läsa själva ingår i analysen. Text som ingår i faktarutor som förklarar 

metoder eller begrepp samt text som visar exempel på hur man kan lösa uppgifter har 

exkluderats. Det beror på att elever inte måste läsa den texten på egen hand för att kunna gå 

vidare i matematikläromedlet eftersom lärare enligt lärarhandledningen förväntas ha 
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genomgång på det. Sammanfattningsvis ingår text som syftar till att eleverna ska utföra någon 

slags beräkning eller matematisk aktivitet men inte text som syftar till att elever enbart ska ta 

till sig teori.  

 

Följande exempel visar text som inkluderats i studien:  

v Skriv talet etthundrafemtiotvå med siffror.  

v I en affär kostar juicen 8 kronor och bullarna 6 kronor. Anna och Alice köper varsin 

juice och varsin bulle. Hur mycket kostar det sammanlagt?  

v  Lös uppgiften 3*261 med uppställning.  

 

Följande exempel visar text som exkluderats från studien:  

v Det här är ett exempel på en så kallad innehållsdivision. Vi kan tänka så här: Hur 

många gånger kan vi plocka 3 chokladbollar ur en ask med 15 chokladbollar? Att det 

stämmer kan vi kontrollera med multiplikationen: 5*3=15.  

v Talen 1,3,5,7, 9, 11 och så vidare kallas för udda tal.  

 

Studien syftar till att studera den del av det naturliga språket som innefattar flertydiga 

ämnesspecifika ord samt bilders funktion eftersom forskningsbakgrunden visat att de kan vålla 

problem för elever. När en innehållsanalys genomförs behöver beslut tas om vilka företeelser 

som är kodningsenheter och vilka som är analysenheter (Boréus & Bergström, 2012). 

Kodningsenheter är de företeelser som räknas i studien. Analysenheter är den text i vilken man 

räknar antalet kodningsenheter (Boréus & Bergström, 2012). I den delen av studien som räknar 

flertydiga ord räknas de som kodningsenheter. Analysenheterna är alla ord och symboler som 

finns i texten i läromedlen. Förkortningar som till exempel km/h och g skrivs i vissa 

matematikuppgifter ut med hela ord och för att undvika att dessa orden inte skulle avkodas som 

två olika ord i ordräkningsprogrammet (se beskrivning i avsnitt 4.3) som använts skrevs alla 

förkortningar ut som hela ord, till exempel kilometer per timme och gram.  Detsamma gäller 

inte för siffror och tal då siffran 1 med bokstäver kan skrivas både som ett eller en. Det senare 

ordet är flertydigt och kan betyda både siffran 1 eller busken en. På grund av det har siffror och 

tal, i motsats till förkortningar, avkodats på samma sätt som de är skrivna i texten.  
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Bilder som exkluderats från studien är de som är återkommande på varje sida i boken men som 

inte tillhör uppgifterna. Exempelvis, som bild 1 visar, innehöll varje uppslag i Matematik Alfa 

grundbok en färglagd ruta med kapitlets nummer. Sådana bilder räknades inte med. Andra 

bilder som exkluderats är de som tillhör faktarutor eller finns på uppslag där det inte finns några 

uppgifter att räkna. Anledningen är densamma som för orden, att det är bilder som eleverna inte 

förväntas avkoda på egen hand. Flera bilder har i vissa fall räknats som en bild, om de tillhör 

samma uppgift. Exempelvis räknades bilder på nycklar som en bild om de ska användas 

tillsammans för att genomföra uppgiften. Exemplet i bild 2 på nio nycklar räknades alltså som 

tre bilder eftersom de tillhör tre olika uträkningar (uppgift a, b och c).  

 

Bild 1. Kapitelbild   

 

(Matematik Alfa grundbok, Undvall, Melin, Johnson, Welén, 2019 s.85) 

Bild 2. Sammansatta bilder  

 

(Koll på matematik 4A, Björklund & Dalsmyr, Sanoma Utbildning AB, 2014 s.16) 
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4.3 Analysinstrument 

När urval och avgränsningar har gjorts är nästa steg i en innehållsanalys att skapa ett 

analysinstrument (Boréus & Bergström, 2012; Denscombe, 2018). Vid en manuell analys görs 

vanligtvis ett kodschema. Eftersom den här studien undersöker två olika typer av företeelser, 

ord och bilder, skapades två kodscheman i Microsoft Office Excel.  

 

För att svara på forskningsfrågorna 1 och 2 skapades ett kodschema som bestod av tre kategorier 

varav en var överordnad de andra två. Den överordnade kategorin var flertydiga ord (FL) som 

innebär antal ord som har fler än en betydelse. Kategorin är sedan indelad i två underkategorier: 

flertydiga ord med enbart vardagliga betydelser (FLV) och flertydiga ord med både vardaglig 

och matematisk betydelse (FLVM).  

 

För att avgöra om ett ord är flertydigt användes synonymer.se, en internetbaserad ordbokstjänst, 

som genom en ordsökning ger samtliga definitioner av ordet. Tjänsten ger användaren 

möjlighet att hitta ett ords synonymer, motsatsord, böjningar, uttal med mera. Den är baserad 

på flertalet källor, bland annat två tryckta ordböcker (Sinovum Media, 2020).  

 

För att avgöra om ett flertydigt ord har en matematisk innebörd slogs de upp i Matematiktermer 

för skolan (Kiselman & Mouwitz, 2010) som listar och definierar matematiska termer och 

begrepp. Boken skapades som ett projekt av Nationellt centrum för matematikutbildning vid 

Göteborgs universitet och syftar till att presentera termer och definitioner med högsta 

terminologiska kvalitét.  

 

För att få en sammanställning av orden användes Lix.se som är en digital ordräknare. Den ger 

användaren en tabell över alla ord som skrivits in samt antal gånger varje ord förekommer. Alla 

ord i tabellen som programmet skapar sorteras i första hand efter hur ofta de förekommer i 

texten och i andra hand i bokstavsordning. De ord som förekommer flest gånger står alltså högst 

upp i listan i bokstavsordning och de ord som förekommer minst antal gånger står längst ned i 

listan i bokstavsordning. Programmet räknar också ut textens komplexitet men den funktionen 

är inte relevant i denna analys.  
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För att svara på forskningsfråga 3 analyserades listan från Lix.se. Alla ord som tillhörde 

kategorin FLVM sammanställdes i en lista i Word. Orden sorterades efter hur ofta de 

förekommer. För att få en större variation på orden räknades ord med samma grundform som 

samma ord eftersom de har samma definition. Till exempel räknades tal, talet, talen och talens 

som ett ord.  

 

För att svara på forskningsfråga 4 skapades ett kodschema som innehåller tre kategorier 

baserade på teorier av Dyrvold (2016) och Berens och Leishout (2008) som går att läsa om i 

avsnitt 2.1.1. För att avgöra vilken kategori en bild tillhör skapades följande analysinstrument:  

1. Går uppgiften att lösa utan bilden? 

v Ja - gå till fråga 2. Nej – Bilden tillhör kategorin kompletterande bilder. 

2. Kan bilden hjälpa till att lösa eller förstå uppgiften? 

v Ja – Bilden tillhör kategorin instruerande bilder. Nej – Bilden tillhör kategorin 

dekorativa bilder.  

 

4.4 Tillvägagångssätt  

Till att börja med skrevs all text från matematikläromedelsserierna av i Word-dokument. 

Grammatikkontroll gjordes för att identifiera stavfel. Därifrån kopierades texten och fördes in 

i den digitala ordräknaren, Lix.se. Utifrån det skapades en tabell över alla ord, antalet gånger 

de förekommer i texten samt det totala antalet ord. Tabellen kopierades in i Word där kodningen 

genomfördes. Innan kodningen påbörjades studerades tabellen för att återigen korrigera stavfel. 

Varje ord söktes sedan upp i synonymer.se för att ta reda om det är flertydigt eller inte (Sinovum 

Media, 2020). Därefter kontrollerades de flertydiga orden i Matematiktermer för skolan 

(Kiselman & Mouwitz, 2010). Kodningen för ord gjordes med siffror där 1 stod för FL, 2 för 

FLV och 3 för FLVM. Det innebar att vi kodade ord för ord och skrev siffrorna i en kolumn 

bredvid ordet. När vi räknade orden användes sökfunktionen i Word. Genom att söka på 

siffrorna 1, 2 och 3 fick vi fram antalet gånger de förekommer. Slutligen fördes resultaten in i 

Excel för att få fram andelen ord i de olika kategorierna.  
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Kodningen för bilder gjordes också med siffror. Siffran 1 står från kompletterande bilder, 

siffran 2 för instruerande bilder och siffran 3 för dekorativa bilder. Även här användes 

sökfunktionen i Word för att räkna antalet gånger de förekommer. Resultatet skrevs in i Excel 

för att få fram andelen bilder i de olika kategorierna.   

 

4.5 Pilotstudie  

Det kan finnas brister i kodscheman, vilket är anledningen till att både Bergström och Boréus 

(2012) och Denscombe (2018) argumenterar för vikten av att genomföra en pilotstudie. För att 

säkerhetsställa att alla kodenheter analyserats på samma sätt. Ett annat argument för att 

genomföra en pilotstudie är att testa att kodschemat fungerar som tänkt, då manuell kodning 

gör att man tidigt blir låst vid tillvägagångssättet (Boréus & Bergström, 2012). Eftersom 

undersökningen gjorts av två kodare, som planerat att koda varsin del av materialet, finns det 

en risk att intersubjektiviteten inte är tillfredställande (Boréus & Bergström, 2012). Det innebär 

att bedömningarna som gjorts i kodningen inte är likartade. För att undvika det kodades ett 

varsitt kapitel i alla tre läromedel i pilotstudien. Orden i kapitlen kodades och en bedömning av 

vilka bilder som var kompletterande, instruerande och dekorativa gjordes. Sedan jämfördes 

kodningarna för att säkerställa att bedömningar var likadana. Då upptäcktes att två ord kodats 

olika, nämligen gånger och delat. Orden finns inte med i Matematiktermer för skolan 

(Kiselman & Mouwitz, 2010) vilket är anledningen till den olika kodningen. Efter diskussion 

bestämdes att eftersom båda orden är synonymer till multiplicera och dividera räknas de som 

FLVM. Bilderna i kapitlet hade kodats likadant och därför bedömdes analysverktyget för bilder 

vara väl fungerande. Eftersom likartade bedömningar gjorts i kodningen av ord bedöms att 

intersubjektiviteten är tillfredställande. Vad gäller kodscheman så fungerade de som tänkt och 

behövde inte omarbetas. Därför kunde pilotstudien inkluderas i hela studien (Bergström & 

Boréus, 2012).  

 

4.6 Metoddiskussion  

Enligt Bergström och Boréus (2012) kan kvantitativa innehållsanalyser ofta sätta reliabiliteten 

framför validiteten. En orsak är att ord kan vara flertydiga, vilket kan göra det svårt att placera 

dem i kategorier. Då syftet med studien delvis är att räkna flertydiga ord kan det motivera att 
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det problemet inte uppstår. En annan orsak till validitetsproblem i innehållsanalyser är att endast 

det uttalade synliggörs, inte det som är underförstått (Bergström & Boréus, 2012). Ett exempel 

på det är uppgiften ”Rita figuren i skala 2:1” i Eldorado 4A (Olsson & Forsbäck, 2011 s.57), 

där ordet skala kategoriserats som FLVM då det har skilda betydelser i matematik och i 

vardagen (se bilaga 1, 2 och 3 för definition). Ordets betydelse i den meningen kan dock ses 

som självklar för någon med god läsförståelse då ordet i sin kontext kan anses ha en tydlig 

innebörd. Det faktum utesluter dock inte risken att någon eller några elever missuppfattar 

innebörden. Det går heller inte att utesluta att det kan finnas elever som inte har förstått att ordet 

skala i matematik har en annan innebörd än vad det har i vardagen men som inte vågar fråga. 

Flera forskare menar nämligen att lärare bör arbeta aktivt med att bygga upp elevers 

ordförståelse för flertydiga och ämnesspecifika ord eftersom det finns en risk att elever inte 

lyckas göra kopplingen mellan flertydiga ords skilda betydelser (Lott Adams, 2003; 

Martiniello, 2009; Ebbelind & Segerby, 2015; O’Keeffee & O’Donoghue, 2012). Med tanke 

på att forskningsfrågorna 1 och 2 handlar om att räkna flertydiga ord utanför sin kontext kan 

studiens validitet anses vara giltig. I den här studien har tilltalsnamn inkluderats eftersom det 

finns tilltalsnamn som är flertydiga som exempelvis Linda och Knut. Förutom att de är namn 

kan linda betyda att man binder någonting och knut kan vara en knop (Sinovum Media, 2020). 

Om tilltalsnamnen exkluderats i studien hade antalet ord, antalet olika ord samt andelen 

flertydiga ord blivit annorlunda.  

 

Eftersom bilders funktion också har tolkats kan det finnas reliabilitetsproblem då andra forskare 

hade kunnat tolka dem på ett annat sätt (Bergström & Boréus, 2012). Det gäller framförallt 

bilderna i kategorierna instruerande och dekorativa eftersom skillnaden på om en bild hjälper 

till att lösa matematikuppgiften eller inte är upp till betraktaren. På grund av det användes en 

oberoende student som testade analysverktyget för bilder på samma kapitel som författarnas 

pilotstudie genomfördes på. Studentens resultat skiljde sig inte från författarnas. Därför bedöms 

att validiteten är giltig. För att öka validiteten ytterligare hade elever i årskurs 4 kunnat bedöma 

vilka bilder som tillhör de respektive kategorierna. Det beror på att resultatet från en vuxen 

student som redan kan matematik och en elev i årskurs 4 som fortfarande håller på att lära sig 

grunderna i matematik kan skilja sig åt. Eftersom kompletterande bilder är en del av en 

matematikuppgift är det troligt att andra forskare hade bedömt dem på liknande sätt som 

författarna. Matematikuppgifter med kompletterande bilder är omöjlig att lösa utan bilden och 
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vice versa. Det gör bedömningen av dessa bilder mindre problematisk än de andra två 

kategorierna. Bilder som innehåller text har i den här studien tolkats som en bild (se bild 5 i 

avsnitt 5.3). Det innebär att om texten exkluderats i tolkningen hade bilden kunnat tillhöra en 

annan kategori och resultatet hade då blivit annorlunda.  

 

Analysen har genomförts av två kodare som gjort varsin manuell kodning av varsin del av 

materialet. Det innebär att det är möjligt att en viss felmarginal förekommer i studien. För att 

kontrollera att intersubjektiviteten är tillfredställande genomfördes en dubbelkodning 

(Bergström & Boréus, 2012). Det innebär att stickprov togs på kodningarna för att kontrollera 

att bedömningen varit likartad genom hela kodningen, något som Bergström och Boréus (2012) 

menar kan öka intersubjektiviteten. Det totala antalet unika kodningsenheter uppgick till 8749 

stycken. 200 slumpmässigt utvalda kodningsenheter kontrollerades varav tre kodningsenheter 

skiljde sig i kodningen. Det innebär en felmarginal på 1,5%.  

 

4.6.1 Etiska överväganden  

Eftersom inga personer eller personliga handlingar är involverade i studien har det inte behövts 

göras några etiska överväganden. Studien har alltså inte utgått från vetenskapsrådets fyra etiska 

principer (Denscombe, 2018). Istället har studien utgått från CUDOS-kraven. Gustafsson, 

Hemerén och Peterson (2005) menar att kraven innebär att forskningen ska vara tillgänglig för 

allmänheten, den ska inte påverkas av forskarens kön, ursprung eller ställning i samhället och 

till sist ska forskningens motiv inte vara annat än att sprida kunskap. Den här studien publiceras 

på Diva Portal där alla kan läsa den. Eftersom analysinstrumentet är tydligt framskrivet och 

testat i en pilotstudie minimeras risken att studien påverkas av författarnas kön, ursprung eller 

ställning i samhället.  

 

4.7 Publicering av bilder 
Samtliga bilder som är inkluderade i denna studie är exempel från de läromedelsserier som har 

analyserats. För att få tillstånd att publicera bilder kontaktades de tre förlag som publicerat 

serierna. Beroende på vem som ägde rättigheterna till bilden löd olika villkor på hur bilden fick 

inkluderas. Därför är vissa bilder representerade med endast bilden medan andra är bilder på en 
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hel sida i matematikläromedlet, där bilden ingår i sidan. De olika villkoren gör även att 

bildernas referenser är skrivna på olika sätt.   

 

5 Analys och resultat  
Inledningsvis finns tabell 1 som är en sammanställning av definitionerna för de kategorier som 

använts i studien. Syftet med tabellen är att göra det enkelt för läsaren att hitta förklaringar på 

kategorierna. Därefter följer en presentation av resultaten. Läromedelsseriernas resultat 

presenteras enskilt följt av en jämförelse mellan läromedelsserierna. Alla procentsatser i 

resultatet som presenteras är avrundade till närmaste heltal. 

 

Tabell 1. Sammanställning av definitionerna för kategorierna som använts i undersökningen. 

Kategori Definition 
FL  Flertydiga ord 

FLVM  Flertydiga ord där ena definitionen är 

matematisk och den andra är vardaglig, till 

exempel volym och skala.  

Kompletterande bilder Bilder som kompletterar naturligt språk i 

matematikuppgifter. De är en del av 

matematikuppgiften och därmed går den inte 

att lösa om elever inte förstår bilden.  

Instruerande bilder Bilder som kan öka förståelsen för det 

naturliga språket i matematikuppgifter.  

Dekorativa bilder  Bilder som saknar matematisk funktion.  

 

5.1 Koll på matematik 4A & 4B 

Tabell 2 (se nästa sida) visar att Koll på matematik 4A och 4B sammanlagt innehåller 20 982 

ord. Av de orden är 6669 flertydiga, vilket innebär att 32% av bokens ord är flertydiga. Av de 

flertydiga orden tillhör 1033 av dem kategorin FLVM, alltså ord med både en matematisk och 

en vardaglig definition. Det motsvarar 15 % av alla flertydiga ord. Några av de vanligaste orden 

i kategorin FLVM är tal, skala, grader, vinklar, produkten och längden (se bilaga 1 för 

redogörelse och definition av orden). 
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Tabell 2. Antalet ord och flertydiga ord inom olika kategorier i Koll på matematik 4A & 4B.  

Totalt antal ord  Antal FL (andel av totalt antal ord) Antal FLVM (andel av FL) 

20 982 6669 (32%) 1033 (15%) 

 

Tabell 3 visar att boken innehåller till störst del kompletterande bilder. Instruerande bilder är 

den kategori som förekommer minst antal gånger. Totalt innehåller boken 842 bilder. Några av 

de dekorativa bilderna saknade koppling till närliggande text. Ett exempel är bild 3 som 

innehåller fyra uppgifter där läsaren uppmanas räkna ut kvoten och produkten av olika tal. 

Uppgifterna befinner sig i en ruta och i samma ruta finns även en bild på en pizzabit. 

Uppgifterna handlar inte om pizza och därför bedömde vi att bilden på pizzabiten inte kan hjälpa 

elever att lösa uppgiften. 

 

Tabell 3. Antalet bilder inom olika kategorier i Koll på matematik 4A & 4B 

Totalt antal 

bilder 

Dekorativa (andel av 

totalt antal bilder) 

Instruerande (andel 

av totalt antal bilder) 

Kompletterande 

(andel av totalt antal 

bilder) 

842 187 (22%) 97 (12%) 558 (66%) 

 

Bild 3. Dekorativ pizza 

 

(Koll på matematik 4B, Björklund & Dalsmyr, Sanoma Utbildning AB, 

Ajafoto/iStock/Thinkstock, 2014 s.107) 
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5.2 Eldorado 4A & 4B 
Tabell 4 visar att Eldorado 4A och 4B sammanlagt innehåller 24 065 ord och att 8388 av dem 

är flertydiga. Av de flertydiga orden tillhör 1486 av dem kategorin FLVM, vilket är 18% av 

alla flertydiga ord. Några av de vanligaste FLVM är tal, skala, bråk, uttryck, vinkel och grader 

(se bilaga 2 för ordens definition). 

 

Tabell 4. Antalet ord och flertydiga ord inom olika kategorier i Eldorado 4A & 4B 

Totalt antal ord  Antal FL (andel av totalt antal ord) Antal FLVM (andel av FL) 

24 065 8388 (35%) 1486 (18%) 

 

Tabell 5 visar att i Eldorado 4A & 4B är tre fjärdedelar av alla bilder kompletterande. Boken 

innehåller totalt 1130 bilder. Skillnaden mellan antalet instruerande och dekorativa bilder är 

liten. Kategorin dekorativa bilder innehåller 31 bilder mer än kategorin instruerande bilder, 

vilket motsvarar 3 procentenheter. Många av de instruerande bilderna består av en grön gubbe 

(se bild 4 på nästa sida) som i en pratbubbla ger tips till läsaren. På bild 4 säger gubben ”För 

att lösa uppgifterna på den här sidan har du nytta av att kunna jämföra och storleksordna tal.” 

(Olsson & Forsbäck, 2001, s.36). Utan pratbubblan hade bilden i de flesta fall istället tillhört 

kategorin dekorativa bilder. På bilden finns även två andra bilder där den översta 

kategoriserades som dekorativ och den understa som kompletterande.  

 

Tabell 5. Antalet bilder inom olika kategorier i Eldorado 4A & 4B 

Totalt antal 

bilder 

Dekorativa (andel av 

totalt antal bilder) 

Instruerande (andel 

av totalt antal 

bilder) 

Kompletterande (andel 

av totalt antal bilder) 

1130 157 (14%)  126 (11%)  847 (75%) 
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Bild 4. Grön gubbe 

 

(Eldorado 4A Olsson & Forsbäck, 2011, s.36) 

 

5.3 Matematik Alfa grundbok 
Tabell 6 visar att Matematik Alfa grundbok sammanlagt innehåller 22 774 ord och att det finns 

7260 flertydiga ord. Av de flertydiga orden tillhör 1157 av dem kategorin FLVM. Det innebär 

att totalt 32% av orden i boken är flertydiga varav 16% av dem har skilda betydelser i vardagen 

och i matematiken. Några av de vanligaste FLVM är tal, volym, rest, produkten, avrunda och 

varv (se bilaga 3 för redogörelse och definition av orden). 

 

Tabell 6. Antalet ord och flertydiga ord inom olika kategorier i Matematik Alfa grundbok 

Totalt antal ord  Antal FL (andel av totalt antal ord) Antal FLVM (andel av FL)  

22 774 7260 (32%) 1157 (16%) 
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Matematik Alfa grundbok innehåller 701 bilder varav 83% av dessa är kompletterande. 

Resultatet visas i tabell 7. Boken innehåller totalt 33 instruerande bilder, vilket motsvarar 5% 

av bilderna. Många av bokens kompletterande bilder blev kompletterande på grund av den text 

som bilderna innehöll. Exempelvis kompletterades en fråga om vad ett par hörlurar kostade 

innan de sänktes i pris med en bild på ett par hörlurar där det nya priset presenterades, som visas 

på bild 5 på denna sidan. Hade information istället varit inkluderad i texten hade bilden i detta 

fall blivit dekorativ. Till samma kategori hör bild 6 (se nästa sida) som, till skillnad från bild 5, 

inte hade kunnat bli dekorativ då uppgiften går ut på att kunna läsa av bilden.  

 

Tabell 7. Antalet bilder inom olika kategorier i Matematik Alfa grundbok 

Totalt antal 

bilder 

Dekorativa (andel av 

totalt antal bilder) 

Instruerande (andel 

av totalt antal bilder) 

Kompletterande (andel 

av totalt antal bilder) 

701 83 (12%) 33 (5%) 585 (83%) 

 

Bild 5. Kompletterande bild på hörlurar.  
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(Matematik Alfa grundbok, Undvall, Melin, Johnson, Welén, 2019 s.73) 

Bild 6. Kompletterande bild på kalender 

 

(Matematik Alfa grundbok, Undvall, Melin, Johnson, Welén, 2019 s.126 

 

5.4 Jämförelse  

Tabell 8 är en sammanställning av resultaten som presenterats tidigare. Den finns med för att 

göra resultaten överskådliga. Tabell 8 visar att Koll på matematik 4A & 4B innehåller 32% 

flertydiga ord, Eldorado 4A & 4B innehåller 35% flertydiga ord och Matematik Alfa grundbok 

innehåller 32% flertydiga ord. Detta svarar på forskningsfråga ett. Forskningsfråga två syftar 

till kategorin FLVM. Andelen FLVM av FL är 15% i Koll på matematik 4A & 4B, 18% i 

Eldorado 4A & 4B och 16% i Matematik Alfa grundbok.  

 

Tabell 8. Antal sidor, totalt antal ord samt antal ord inom olika kategorier för alla tre 

läromedelsserier  

 Antal 

sidor 

Totalt antal 

ord 

Antal FL (andel 

av totalt antal 

ord) 

Antal FLVM 

(andel av FL)  

Koll på matematik 4A 

& 4B 

288 20 982 6669 (32%) 1033 (15%) 

Eldorado 4A & 4B 320 24 065 8388 (35%) 1486 (18%) 
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Matematik Alfa 

grundbok  

320 22 774 7260 (32%)  1157 (16%)  

 

Varje kapitel i Matematik Alfa grundbok innehåller flera uppslag med enbart fakta vilket kan 

vara anledningen till att det skiljer så mycket i antalet ord jämfört med Eldorado 4A & 4B som 

innehåller lika många sidor men drygt 1300 fler ord, som tabell 8 visar. Eldorados faktarutor 

är korta och få till antalet och tar oftast bara upp en del av en sida. Som figur 7 visar innehåller 

Eldorado 4A & 4B 3 procentenheter fler flertydiga ord än båda de andra läromedelsserierna. En 

anledning kan vara att både Koll på matematik 4A & 4B samt Matematik Alfa grundbok 

innehåller många olika tilltalsnamn. De namn som förekommer oftast i Matematik Alfa 

grundbok finns med 8 gånger och ungefär detsamma gäller för Koll på matematik 4A & 4B. I 

Eldorado 4A & 4B varieras ett tiotal olika namn i uppgifterna och därför förekommer de 

vanligaste namnen 78 gånger. De flesta namnen har avkodats som inte flertydiga vilket därmed 

kan öka skillnaden i andelen flertydiga ord.  Namn som tillhör FL är till exempel Stella och 

Maj. Stella uttalas likadant som ”ställa” och kan därför missuppfattas som att man ska placera 

någonting. Maj även betyda månaden maj. Resultatet visar att det finns stora likheter i 

fördelningen av de olika kategorierna. Andelen ord inom kategorierna skiljer sig marginellt 

mellan läromedelsserierna. Skillnaden är som mest 3 procentenheter. Andelen FL är över 30% 

för alla läromedelsserier, vilket innebär att mer än 30% av orden kan tolkas på mer än ett sätt. 

Vår teoretiska utgångspunkt och forskningsbakgrund pekar på att läsare måste förstå fler än 

90% av orden för att förstå helheten (Carver, 1994). Då 30% av orden i läromedlen är flertydiga 

innebär det att endast 70% av orden har en enskild betydelse. Om elever gör fel tolkning av de 

flertydiga orden finns det en stor risk att eleven missförstår helheten.  

 

Tabell 9 (se nästa sida) svarar på forskningsfråga 3 som undersöker vilka ord inom kategorin 

FLVM som är vanligt förekommande inom de tre läromedelsserierna. För redogörelse och 

definition av orden se bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3. Tabell 9 visar att av det vanligaste FLVM 

för alla tre läromedelsserier är ordet tal. Därefter har Koll på matematik 4A & 4B samt Eldorado 

4A & 4B både orden skala och grader som vanligt förekommande. Ordet skala finns inte med i 

Matematik Alfa grundbok vilket beror på att matematikområdet skala inte behandlas i den boken 

utan kommer först i nästa bok, när eleverna går i årskurs 5. Vidare är ordet vinklar vanligt 

förekommande i Koll på matematik 4A & 4B och ordet vinkel vanligt förekommande i Eldorado 
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4A & 4B. Det är inte samma ord men i matematiken är det olika böjning på samma ord (vinkel 

är i singular obestämd form och vinklar i plural obestämd form). Sett från dessa ord kan Koll 

på matematik 4A & 4B och Eldorado 4A & 4B antas ha ett snarlikt matematiskt innehåll. Vidare 

är ordet produkten vanligt förekommande i både Koll på matematik 4A & 4B och Matematik 

Alfa grundbok. Orden bråk, längden, volym, rest, avrunda och varv är ord som är vanligt 

förekommande endast i en av läromedelsserierna. Störst skillnad, utifrån tabell 9, är det mellan 

Matematik Alfa grundbok och Eldorado 4A & 4B, som bara har ett ord som är gemensamt, 

nämligen tal.   

 

Tabell 9. De vanligast förekommande FLVM-orden i alla tre läromedelsserier 

Koll på matematik 4A & 4B Eldorado 4A & 4B Matematik Alfa grundbok 

Tal Tal Tal 

Skala Skala Volym 

Grader Grader Rest 

Vinklar Vinkel Avrunda 

Produkten Uttryck Produkten 

Längden Bråk Varv 

 

Tabell 10 (se nästa sida) visar en jämförelse av andelen bilder inom de tre kategorierna mellan 

alla läromedel i studien, vilket svarar på forskningsfråga 4. Eldorado 4A & 4B är den bok som 

innehåller flest bilder. Det är också Eldorado 4A & 4B som skiljer sig mest i fördelningen av 

bilderna, i jämförelse med de andra läromedelsserierna, som visas i tabell 10. Precis som de 

andra läromedelsserierna är det största antalet bilder kompletterande. Däremot har boken minst 

skillnad i andelen instruerande och andelen dekorativa bilder där det endast skiljer 3 

procentenheter mellan kategorierna. Matematik Alfa grundbok och Koll på matematik 4A & 4B 

har större skillnader mellan dekorativa och instruerande bilder då det skiljer 10 procentenheter 

(Koll på matematik 4A & 4B) och 7 procentenheter (Matematik Alfa grundbok). Matematik Alfa 

grundbok innehöll minst antal bilder men har störst andel kompletterande bilder, 83%. Andelen 

instruerande bilder skiljer sig åt mellan Matematik Alfa grundbok och de andra 
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läromedelsserierna. Matematik Alfa grundboks andel instruerande bilder är mindre än hälften 

av Eldorado 4A & 4B samt Koll på matematik 4A & 4Bs andel. Inom kategorin dekorativa 

bilder har Koll på matematik 4A & 4B störst andel. Det faktum att alla tre läromedelsserier 

analyserats innehålla till största del kompletterande bilder innebär att elever behöver ha kunskap 

i hur bilderna ska tolkas (Kress, 2010; O’Halloran, 2008). En elev som inte har kunskap om hur 

dessa bilder ska läsas kan inte lösa uppgiften som de tillhör och kan därför missa det 

matematiska innehållet. Den matematiska läsförståelsen blir alltså väsentlig då andelen 

kompletterande bilder är stor. 

 

Tabell 10. Totalt antal bilder och bilder i olika kategorier i alla tre läromedelsserier 

 Totalt antal 

bilder 

Kompletterande Instruerande Dekorativa 

Koll på matematik 

4A & 4B 

842 558 (66%) 97 (12%) 187 (22%) 

Eldorado 4A & 4B 1130 847 (75%)  126 (11%) 157 (14%) 

Matematik Alfa 

grundbok 

701 585 (83%) 33 (5%) 83 (12%) 

 

6 Slutsatser och diskussion 
Andelen flertydiga ord i de olika läromedlen är mellan 32% och 35%. Av de flertydiga orden 

är mellan 15% och 18% FLVM, alltså flertydiga med skilda definitioner i vardagen och i 

matematiken. Inget av läromedlen förklarar vilka olika definitioner de flertydiga 

ämnesspecifika orden kan ha. Det är alltså upp till läraren att synliggöra det för eleverna. Den 

matematiska läsförståelsen inkluderar att kunna se sambandet mellan de olika semiotiska 

resurserna, bland annat flertydiga ord, så att en riktig tolkning av informationen sker (Lott 

Adams, 2003). En matematikundervisning som är läromedelsstyrd (Skolinspektionen, 2009) 

där lärare som utgår från läromedlet och lärarhandledningen innefattar inte nödvändigtvis 

begreppens komplexitet om de inte är medvetna om problematiken kring flertydiga ord som 

redovisats i forskningsbakgrunden. Det ingår dessutom i kursplanen för matematik att eleverna 

ska utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp (Skolverket, 2018). 
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Medvetenhet hos lärarna om att läromedlen innehåller en stor del flertydiga ord kan leda till att 

de blir mer benägna i att undervisa om det.  

 

En språkinriktad matematikundervisning är något som flera forskare rekommenderar (Gibbons, 

2013; Logan & Kieffer 2017; Lott Adams 2003; Lott Adams, Thangata & King 2005; 

Österholm, 2006; O’Keeffee & O’Donoghue, 2012). I matematikämnet innebär det att man 

aktivt undervisar om det matematiska språkets semiotiska resurser och kopplar det till ämnet 

som i det här fallet är matematik. En medvetenhet hos lärarna om att språket i läromedel består 

av stor del flertydiga ord och kompletterande bilder kan underlätta i planeringen av 

undervisning. Baserat på studien, forskningsbakgrunden och det faktum att stor del av 

matematikundervisningen i Sverige är läromedelsstyrd (Skolverket, 2012) är en av våra 

slutsatser att läromedel bör kompletteras med en språklig del. Detta bör bland annat inkludera 

förklaringar och kopplingar till ämnesspecifika ord som är flertydiga. På så sätt skulle en större 

andel lärare kunna göras medvetna om att det är en viktig del i undervisningen. Genom att 

synliggöra vilka ord som kan skapa problem för elevernas läsning ökas möjligheten för lärare 

att arbeta språkintegrerat. Arbetssättet bör vara ett mål för all undervisning, inte minst i 

matematiken (Gibbons, 2003).  

 

Tabell 9 visar vanligt förekommande flertydiga och ämnesspecifika ord. Avsikten med listan 

var att synliggöra ord som elever förmodligen kommer att möta i årskurs 4. Det innebär att 

elever behöver ha kunskap om de orden. Ytterligare argument för det kan kopplas till Logan 

och Kieffers studie (2017) som visade att elevers läsförståelse främjas av att känna till flertydiga 

ords olika betydelser. Listan med ord kan därmed ses som en hjälp för matematiklärare i årskurs 

4–6.  Däremot skapar inte listan i sig en språkinriktad undervisning. Ett språkinriktat arbete bör 

ske integrerat med undervisningen (Gibbons, 2003) och det är upp till den enskilde läraren att 

göra det. Eftersom ordens förekomst skiljer sig framförallt mellan Matematik Alfa grundbok 

och de övriga läromedelsserierna kan vi även dra slutsatsen att det matematiska innehållet 

skiljer sig åt. Eftersom alla läromedel innehåller ungefär lika stor andel flertydiga ord kan ingen 

bedömning göras om vilket som är bättre än det andra baserat på enbart flertydiga ord. Det kan 

heller inte slutsatser dras några slutsatser om huruvida läromedlen i studien är bra eller dåliga 

eftersom det finns många aspekter att ta hänsyn till när man väljer läromedel.  
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Den kategori bilder som utgör störst andel i läromedelsserierna är kompletterande (se tabell 

10). Elever arbetar med uppgifterna i läromedlen förväntas därför kunna läsa och tolka flertalet 

av de bilder som finns i böckerna. Att lära sig tolka bilder bör därför vara en del av 

undervisningen. Som Ebbelind och Segerby (2015) skriver kräver många bilder att läsaren har 

en viss förkunskap om hur bilden ska avläsas, något som Gibbons (2013) menar ingår i en 

språkinriktad undervisning. Förmågan att kunna läsa av de bilder som tillhör kategorin 

kompletterande bilder blir avgörande för huruvida eleverna kan lösa uppgiften eller inte och 

därmed även ta till sig det matematiska innehållet (Dyrvold, 2016; Kress, 2007; O’Halloran, 

2008).  

 

Den näst största andelen bilder är kategorin dekorativa bilder. Eftersom bilderna inte behöver 

tolkas för att uppgifterna ska lösas är det inte avgörande för huruvida eleverna kan lösa 

uppgifterna eller inte. Däremot menar Berens och Leishout (2008) att elever kan fastna i 

tolkningen av bilder. Bilder som endast har en dekorativ funktion kan därmed störa elevernas 

inlärning (Berens och Leishout, 2008). Dock finns det en möjlighet att dekorativa bilder kan 

motivera elever (Lenzner, Müller & Schnotz (2012). Kress (2010) menar att texter med 

semiotiska resurser läses olika beroende på hur läsaren tolkar texten. Detta innebär att innehållet 

i alla tre läromedelsserier får olika mening beroende på läsaren. Om bilderna är motiverande 

eller inte borde likväl vara beroende av om eleverna förstår dem eller inte. En dekorativ bild 

som eleverna inte kan tolka bör rimligtvis dra uppmärksamhet från det matematiska innehållet, 

oavsett om bilden är motiverande eller inte. 22% av bilderna i Koll på matematik 4A & 4B har 

inte ett matematiskt innehåll, och tillhör därmed kategorin dekorativa bilder. Detta skiljer sig 

från Matematik Alfa grundbok där endast 12% av bilderna saknar matematiskt innehåll. Det kan 

innebära att elever som använder Matematik Alfa dels lägger mer tid på matematik och mindre 

på eventuella missvisande bilder än elever som använder Koll på Matematik 4A & 4B. Det kan 

också innebära att de eleverna inte blir lika starkt motiverade då dekorativa bilder har visat sig 

kunna öka motivationen hos elever (Lenzner, Müller och Schnotz, 2012). Sammanfattningsvis 

kan andelen kompletterande, instruerande och dekorativa bilderna skilja sig i stor grad i olika 

läromedel. Beroende på vad lärare anser är viktigt kan resultatet användas för att få en överblick 

över bildernas fördelning i läromedlen. Dock ger resultatet inte en helhetsbild över hur bra eller 

dåligt läromedlen är eftersom det finns flera aspekter att ta hänsyn till.  
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Det matematiska språket innehåller alltså olika semiotiska resurser vilket innebär att det är 

skillnad på att läsa och tolka en matematisk text jämfört med en text som enbart innehåller 

naturligt språk (Dyrvold, 2016; Kress, 2007; O’Halloran, 2008). Grimms (2008) studier visade 

att elevers matematiska förmåga är sammankopplad med deras generella läsförståelse. Det 

stämmer överens med Lott Adams (2003) teori om att man måste kunna läsa matematik för att 

kunna utföra den. En del av de semiotiska resurserna i matematik innefattar ord som är 

flertydiga och ämnesspecifika (Pettersson, 2010). Då 15-18% av de flertydiga orden i 

läromedlen i den här studien är FLVM är det ett starkt argument för att matematiklärare bör 

undervisa om dem.	Dessutom visar forskningsbakgrunden att	 läsaren måste känna igen och 

förstå ord snabbt och utan ansträngning för att förstå texten (Adams, 1990; Snow, Burns, & 

Griffin, 1998). Enligt Skolverket (2019) ska elevers begreppsförmåga utvecklas i 

undervisningen vilket ytterligare stärker argumenten för språkinriktad undervisning som flera 

forskare argumenterar för (Dyrvold, 2016; Gibbons, 2013; Lott Adams, 2003; Logan & Kieffer, 

2017; Lott Adams, Thangata & King, 2005; Österholm, 2006). Alla läromedel som ingår i 

studien innehåller kompletterande bilder som kräver förförståelse för att tolkas korrekt. Elever 

behöver därmed ges möjlighet att utveckla en matematisk läsförståelse eftersom de bilderna är 

en del av det matematiska språket (Dyrvold, 2016).	Det stärker argumentet för språkinriktad 

undervisning	 ytterligare.	 Matematikundervisningen behöver behandla det matematiska 

innehållet, men även det matematiska språket.  

 

6.1 Fortsatta studier 
Eftersom dekorativa bilder i läromedlen i den här studien utgör mellan 12% och 22% av alla 

bilder hade det varit intressant att veta om de dekorativa bilderna förvirrar eller motiverar 

eleverna. Kanske lägger elever inte någon notis om dekorativa bilder överhuvudtaget? Därtill 

hade de varit intressant att veta om författare till matematikläromedel har specifika syften med 

de dekorativa bilder som används. Det hade också varit intressant med studier kring huruvida 

språkinriktad undervisning i matematik fungerar i praktiken samt vilka eventuella effekter det 

får på elevers lärande. Utgångspunkten i den här studien är att man behöver förstå delarna i 

språket för att förstå helheten. Det hade varit intressant att veta hur resultatet blivit om man 

istället utgått från helheten och gjort en kvalitativ textanalys. Då hade analysen istället gjorts 

på orden i sin kontext vilket innebär att flertydiga ord hade tolkats utifrån alla ord i meningen i 

istället för utanför sin kontext. 
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7 Sammanfattning av resultat 

I avsnittet redovisas en sammanfattning av resultaten i studien kopplat till forskningsfrågorna.  

1. Hur stor andel av orden i tre olika läromedel för årskurs 4 är flertydiga? 

32% av alla orden är flertydiga i Koll på Matematik 4A & 4B samt Matematik Alfa grundbok 

medan 35% av alla orden är flertydiga i Eldorado 4A & 4B.  

2. Hur stor andel av de flertydiga orden har en ämnesspecifik och en vardaglig definition?  

Inom kategorin flertydiga ord har 15% både en matematisk och en vardaglig definition i Koll 

på matematik 4A & 4B, 18% i Eldorado 4A & 4B samt 16% i Matematik Alfa grundbok.  

3. Vilka flertydiga och ämnesspecifika ord är vanligt förekommande i tre läromedel i matematik 

för årskurs 4?  

Följande ord är vanligt förekommande inom kategorin flertydiga ord med både matematisk och 

vardaglig definition: tal, skala, grader, vinkel (vinklar), produkten, längden, uttryck, bråk, 

volym, rest, avrunda, varv. Orden är en sammanställning av alla tre läromedelsserier.  

4. Hur stor andel av bilderna i tre läromedel i matematik för årskurs 4 är kompletterande, 

instruerande respektive dekorativa?  

I Koll på matematik 4A & 4B är 22% av bilderna är dekorativa, 12% är instruerande och 66% 

är kompletterande. I Eldorado 4A & 4B är 14% av bilderna dekorativa, 11% är instruerande 41 

och 75% är kompletterande. I Matematik Alfa grundbok är 12% av bilderna dekorativa, 5% är 

instruerande och 83% är kompletterande.  

Alla läromedel innehåller ungefär en tredjedel flertydiga ord. Vi har även identifierat många 

ord som är ämnesspecifika i matematik men som har en helt annan vardaglig definition. 

Tillsammans med forskningsbakgrunden är vår slutsats att en läromedelsstyrd undervisning 

behöver kompletteras med en språkinriktad undervisning. Eftersom alla tre läromedelsserier 

innehåller en hög andel kompletterande bilder behöver eleverna få undervisning kring hur 

bilderna ska läsas. Bilderna som förekommer i böckerna är till stor del inkluderade i uppgifterna 

och eleverna behöver kunna läsa dem för att kunna lösa uppgifterna och därmed även ta del av 

det matematiska innehållet. 
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Bilagor 

I bilagorna redovisas definitioner av de vanligt förekommande flertydiga orden med både 

matematisk och vardaglig innebörd.  

 

Bilaga 1 
 

Vanligast förekommande FLVM-ord i Koll på matematik 4A & 4B 

Ord Matematisk definition 

(Kieselman & Mouwitz, 

2008) 

Vardaglig definition  

(Sinovum Media, 2020) 

Tal Anger antal eller ordning i 

följd 

Samtal eller föredrag 

Skala Förhållande mellan 

längderna hos två objekt och 

streckade markeringar på 

linjal  

Ta bort skalet från något och 

musikterm som anger 

tonsteg  

Grader Enhet för temperatur och 

enhet för vinklar 

Vassa ojämnheter på 

metallsmycke och 

rang/tjänsteklass till exempel 

”Norges grader av 

doktorsexamen är ungefär 

detsamma som i Danmark” 

Vinklar Området mellan två strålar 

eller sträckor som möts i en 

gemensam ändpunkt  

Verktyg som man mäter 

vinklar med och att vrida 

något åt ett visst håll eller 

riktning  

Produkt Resultatet av en 

multiplikation 

Något som är producerat, en 

vara man köper 

Längd 

 

Storlek hos en kurva Avlångt stycke till exempel 

vetelängd och en tidsperiod  
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Bilaga 2 
 

Vanligast förekommande FLVM-ord i Eldorado 4A & 4B. 

 

 

 

 

 

 

 

Ord Matematisk definition  

(Kieselman & Mouwitz, 

2008) 

Vardaglig definition 

(Sinovum Media, 2020)  

Tal Anger antal eller ordning i 

följd 

Samtal eller föredrag 

Skala Förhållande mellan 

längderna hos två objekt och 

streckade markeringar på 

linjal  

Ta bort skalet från något och 

musikterm som anger 

tonsteg  

Bråk Uttryck av formen a/b  Slagsmål eller gräl  

Uttryck Meningsfull 

sammanställning av tecken 

Ansiktsuttryck och fras eller 

talesätt  

Vinkel  Området mellan två strålar 

eller sträckor som möts i en 

gemensam ändpunkt  

Verktyg som man mäter 

vinklar med och att vrida 

något åt ett visst håll eller 

riktning 

Grader  Enhet för temperatur och 

enhet för vinklar 

Vassa ojämnheter på 

metallsmycke och 

rang/tjänsteklass till exempel 

”Norges grader av 

doktorsexamen är ungefär 

detsamma som i Danmark” 
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Bilaga 3 
 

Vanligast förekommande FLVM-ord i Matematik Alfa grundbok  

Ord Matematisk definition 

(Kieselman & Mouwitz, 

2008) 

Vardaglig definition  

(Sinovum Media, 2020) 

Tal Anger antal eller ordning i 

följd 

Samtal eller föredrag 

Volym Storlek hos en kropp  Ljudstyrka och del av 

bokserie  

Rest Tal som blir kvar vid 

division av ett heltal med ett 

positivt heltal 

Gjort en resa och föremål 

eller person som är uppställt 

till exempel ”flaggstången är 

rest” och ”Hon har rest sig 

upp”    

Produkt Resultatet av en 

multiplikation 

Något som är producerat, en 

vara man köper 

Avrunda Ersätta ett tal med ett 

närliggande men mindre 

noggrant tal 

Avsluta/avbryta något till 

exempel ”Klockan två på 

natten var det dags att 

avrunda”  

Varv  Cirkelrörelse som går 

tillbaka till utgångspunkten. 

Ett varv är 360 grader.   

Anläggning där man bygger 

och reparerar båtar och 

lager/skikt till exempel ”lägg 

ett varv potatis, sedan lök 

och sedan potatis igen i 

formen”  

 

 

 

  


