
 
  

LLÄÄRRAARRUUTTBBIILLDDNNIINNGGEENN    EExxaammeennssaarrbbeettee,,  1100  ppooäänngg  
                  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
”Verktygslådan” 

En studie av metaforer 
 i en matematikbok för år 9 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
AAnnssvvaarriigg  iinnssttiittuuttiioonn:: Humaniora   Ann-Sofie Brunosson 
HHaannddlleeddaarree:: Gunilla Byrman      
GGOOXX--kkoodd::  113399  
ÅÅrr  oocchh  tteerrmmiinn::  22000066  vvtt  



 

Sammandrag 
 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att inventera och beskriva metaforer i ett algebra-

kapitel i matematikboken Matte Direkt år 9. Metaforerna i texten har excerperats, 

kategoriserats och slutligen delats in i ordklasser. 

     Det förekommer i genomsnitt sex metaforer per sida i kapitlet och de är uteslutande 

inaktiva. Några av dessa kan dessutom räknas till de två begreppsliga metaforerna 

matematiska funktioner är maskiner och kunskap är verktyg. De inaktiva metaforerna 

representeras främst av verb (59 procent) och substantiv (31 procent), som är öppna 

ordklasser, innehållsord och bär fram metaforer.  

     Metaforerna fungerar, tillsammans med andra faktorer, konkretiserande på mate-

matikämnet, vilket främjar elevers förståelse. I det analyserade materialet är meta-

forernas funktion främst pedagogisk genom deras konkretisering av ett abstrakt område 

inom matematiken. 
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1 Inledning 
 

Svenska elever tycks numera generellt sett ha större problem med området algebra som 

innefattar funktioner och ekvationer, det vill säga räkning med bokstavssymboler, än 

med övriga områden inom matematiken. Detta visas i två undersökningar gjorda av 

TIMSS1 (Pehrson 2002:27) och PISA 20002 (Skolverket 2001) där svenska ungdomar 

visade sig prestera ett jämförelsevis lågt resultat inom delmomentet algebra. Den sist-

nämnda undersökningen kunde dessutom koppla resultatet till hur prestationerna såg ut 

på ett ordigenkännings- och ett läsförståelseprov. Därför drog man slutsatsen att för-

mågan att läsa och förstå texter har en avgörande betydelse för elevernas prestationer 

inom matematiken, såväl som inom övrigt skolarbete. En senare undersökning gjord 

2003 av TIMSS (Skolverket 2004) visade dessutom att svenska elevers matematik-

kunskaper minskat drastiskt sedan 1995. 

     Att algebra är svårt, är ett välkänt faktum för varje lärare som undervisat och mött 

elevers problem inom området. En av förklaringarna till dessa problem kan ligga i 

svenska språket och hur det används. Här finns flera tänkbara faktorer i språket som kan 

ha betydelse som till exempel metaforer, idiomatiska uttryck, verbpartiklar samt ålder-

domliga ord och uttryck. Metaforer är vanliga inom matematiken eftersom det är ett 

abstrakt ämne som man strävar efter att konkretisera. De tycks också vara en av de 

faktorer som ställer till störst problem, i synnerhet för de elever som inte har svenska 

som modersmål. Detta är några anledningar till att jag valt att göra en fallstudie av 

metaforer i en matematikbok för år 9. 

 

 

 

 

                                                           
1 TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study där man har undersökt kunskaper i Matematik och NO hos 
elever i år 8 i femtio länder och regioner.  
2 PISA står för Programme for International Student Assessment och är ett OECD-projekt som syftar till att undersöka i vilken grad 
respektive lands utbildningssystem bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Genom olika prov undersöks 
elevernas förmågor inom fyra kunskapsområden: matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Undersökningen 
genomförs vart tredje år och har alltid extra fokus på ett av kunskapsområdena. År 2000 fokuserades undersökningen på 
läsförståelse. 
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1.1 Syfte 
 

Syftet är att språkligt inventera och beskriva metaforer som förekommer i ett 

algebrakapitel i en modern lärobok i matematik för år 9. I förlängningen hoppas jag att 

resultaten ska bidra till förståelse av varför elever har svårt för algebra. 

 

 

 

1.2 Metaforer 
 

Förklaring av metaforbegreppet: 
En metafor beskriver något i termer av något annat som det inte är, den överför betydelse från ett 
område till ett annat. Överföringen sker oftast från det välbekanta och konkreta till det mindre 
erfarenhetsbaserade och mer abstrakta.  

 
(Bergström & Boréus 2000:181) 

 
Metafor. Grekiska för överföring”, ett bildligt uttryck där ord från ett sammanhang överförs till ett 
annat, t.ex. bokrygg, stolsben. Vanligt är också att konkreta ord som verbet fatta (”han fattar sin 
bok”) får en överförd, abstrakt betydelse (”fatta meningen med ordet”). 

 
(Jansson & Levander 1993) 

Metafor i ordlista: 
METAFOR […] 

BETYDELSE: ord l. uttryck som användes ss. bildlig beteckning för ngt på grund av mer l. mindre 
påtagliga likheter mellan detta o. det som i eg. mening betecknas med det använda ordet osv.; 
(poetisk) bild, i sht förr äv. allmännare, liktydigt med: trop; ofta använt ss. stilistiskt hjälpmedel.  
 

 
(SAOB:M856) 

 
metafor [-å’r] subst. ~en ~er · uttryck som används om ngt som liknar det som uttrycket 
egentligen står för om bildliga el. överförda uttryckssätt: den bleknade ~en i ”bergets fot” 
 

(Norstedts svenska ordbok 1986:612) 
 

 

Bergström & Boréus (2002:193f) presenterar några sätt att känna igen metaforer enligt 

Paul Rosenblatt. Han menar att om uttrycket kan användas eller uppfattas som att det 

går att använda i ett annat sammanhang så är det en metafor. Vidare är det en metafor 
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om man tolkar ordet eller uttrycket bokstavligt och detta förefaller orimligt för samman-

hanget.  

     Metaforerna kan delas in i olika kategorier utifrån de begrepp Bergström & Boréus 

(2000:182ff) använder. De bygger i sin tur sitt resonemang på, de inom området väl 

kända, George Lakoff & Mark Johnsons teorier. De kategorier som tas upp är följande: 

     Aktiva metaforer är kreativt nyskapande metaforer vars innebörd inte kan förstås 

utan dess kontext. De speglar främst avsändarens medvetna budskap. För att mottagaren 

ska kunna tolka dem krävs en aktiv tolkningsprocess. Ett exempel hämtat ur en recen-

sion av en rockkonsert: ”Men direkt efter det drev han in rockspettet i vartenda jävla 

mellangärde i hela Cirkus” (a.a.:186). Här är det ordet rockspettet som är den aktiva 

metaforen.  

     Inaktiva metaforer är fasta språkliga uttryck som först efter eftertanke framstår som 

metaforer. De är så vanliga i språket att de inte är fullt medvetna hos vare sig sändare 

eller mottagare. Som exempel kan nämnas ”Barn dränks i tv-reklam” (a.a.:186) och 

”Karl Karlsson går i sin fars fotspår”. 

     Döda metaforer står för de metaforer som från början var nyskapande och sedan har 

tagits upp i språket på ett sådant sätt att de är svåra att urskilja som metaforer eller där 

den metaforiska innebörden inte längre finns kvar, till exempel ”bordsben” och ”stols-

rygg”.  

     Begreppsliga metaforer är en uppfattning, som är gemensam inom en viss språk-

gemenskap eller kultur, om hur ett uttryck kan göras förståeligt med hjälp av ett annat 

bildligt uttryck som det egentligen inte är. Till exempel följande meningar och dess 

metaforer: ”Den storm som de senaste veckorna blåst över Sveriges valutamarknad…”, 

”Sveriges ekonomi genomgår en klimatförändring” och ”Just nu råder ett ekonomiskt 

högtryck i Sverige” kan alla sägas ingå i den begreppsliga metaforen Sveriges ekonomi 

är väderlek. Ett annat exempel är meningarna: ”Jag har investerat mycket tid i det här”, 

”Mötet kostade mig dyrbar tid” och ”Du slösar med min tid” som kan räknas till den 

begreppsliga metaforen tid är pengar. En begreppslig metafor behöver inte stå explicit 

utskriven utan fungerar som ett tema för aktiva och/ eller inaktiva metaforer. Alla meta-

forer går däremot inte att gruppera under en begreppslig metafor. 

     Aktiva, inaktiva respektive döda metaforer representerar i fallande ordning olika 

grader av aktivitet hos metaforerna. De inaktiva och de döda metaforerna ligger nära 
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varandra på denna skala varför de kan vara svåra att skilja åt, för vanliga språkbrukare. 

Man kan därför välja att inte kalla de döda metaforerna för metaforer över huvud taget 

eller låta dem vara jämställda med de inaktiva, vilket görs i viss litteratur (a.a.:184f). 

     Georg Lakoff och Mark Johnson har presenterat en forskningsinriktning där meta-

forer kopplas till den kognitiva lingvistiken. Denna handlar om kopplingar mellan 

tänkandet och språkliga uttryck. Lakoff & Johnson menar att metaforer är ”inte bara 

utsmyckningar i språket … utan verktyg som vi använder, medvetet och omedvetet, för 

att förstå vår omvärld”. Därför, menar de, är vårt begreppssystem metaforiskt eftersom 

det påverkar både hur vi tänker och hur vi handlar. Därmed är metaforerna viktiga för 

hur vi, i vår språkgemenskap, har accepterat att uppfatta omvärlden (Bergström & 

Boréus 2000:181f). 

     Metaforer kan öppna upp för upptäckter av nya samband genom att de kan underlätta 

för nya tänkesätt. De verkar också positivt på kreativt tänkande. Negativa effekter kan 

vara att metaforerna leder tanken fel och att de kan ge oönskade konnotationer. Efter-

som människan är visuellt orienterad är det bilden som styr tanken (Thurén 2000:42f). 

     Metaforer är ett sätt att göra det abstrakta mer konkret men elever i år 9 behöver 

kunna tänka både logiskt och abstrakt för att förstå olika begrepp och deras innebörd. 

Två i pedagogiska sammanhang kända psykologer, Jean Piaget och Lev Vygotskij, har 

sina teorier kring detta. 

    Jean Piaget skiljer på olika stadier i utvecklandet av det logiska tänkandet hos barn 

och menar att från 11–12 år har barnen en förmåga både att resonera logiskt och att 

tänka abstrakt. Lev Vygotskij framhåller att barn hindras i sin utveckling av det logiska 

tänkandet och därmed även i begreppsbildningen, av förseningar i den språkliga ut-

vecklingen. Detta visar vilken stor betydelse språket har för den matematiska tanke-

utvecklingen (Malmer 2002:52–53). 

     Vygotskij redogör närmare för sin teori om språkets betydelse för begrepps-

förståelsen när han pratar om språk av första ordningen och språk av andra ordningen. 

Språk av första ordningen ”står i direkt förbindelse med begreppsinnehållet” genom att 

vi kopplar det vi upplevt i verkligheten till begreppet. Vårt modersmål är ett tydligt 

exempel på ett sådant språk. Språk av andra ordningen är däremot ett språk som ”inte 

står i direkt kontakt med begreppsinnehållet utan måste översättas” först. Detta sker via 

ett språk av första ordningen som så kallat översättningsled. Ett bra exempel på detta är  
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när vi lär oss ett andraspråk. I början tänker vi på modersmålet och översätter till vårt 

andraspråk. När vi behärskar vårt andraspråk så bra att vi tänker på det, har det blivit ett 

språk av första ordningen (Høines Johnsen 2000:74ff). 

 

 

 

2 Metod 
 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera metoden jag använt i min fallstudie. Först har 

jag valt ut en vanligt förekommande matematikbok och införskaffat den genom 

Bonniers förlag. Att valet föll på just denna matematikbok, beror på att många skolor 

använder boken. Dessutom har förlaget gjort reklam i Lärarnas Tidning för att den ska 

vara pedagogiskt utformad och innehålla material anpassat för elever på olika kunskaps-

nivåer. Efter det gjorde jag en kort språkvetenskaplig analys av kapitel fyra, Funktioner 

och algebra, för att få ett helhetsintryck av texten. Jag räknade uppgifterna i kapitlet för 

att om möjligt hitta några påfallande svårigheter av betydelse, excerperade metaforerna 

ur texten och analyserade dem.  

     Lakoff & Johnson menar att de inaktiva metaforerna är de viktigaste eftersom deras 

metaforik fortfarande kan förstås och att de ”säger något om hur vi i nutid uppfattar 

föreställningar inom en kultur” (Bergström & Boréus 2000:186). Därför har jag lagt 

störst fokus på dessa metaforer. Jag har inte heller skilt ut döda metaforer som en egen 

grupp eftersom Bergström & Boréus menar, som tidigare nämnts under 1.2, att man kan 

välja att inte kalla döda metaforer för metaforer över huvud taget och att de i viss 

litteratur jämställs med inaktiva metaforer (2000:184f).  

     Det är ibland svårt att dra tydliga gränser mellan inaktiva och aktiva metaforer. I den 

här studien har jag kategoriserat metaforerna som inaktiva om de kan förstås när de 

extraheras ur sin kontext och kan tolkas som etablerade konstruktioner i språket, det vill 

säga om de finns med som uppslagsord i en ordlista eller förekommer i annan litteratur 

inom matematikämnet. Till exempel finns inte alla matematiska begrepp som upp-

slagsord i en ordlista, men kan betraktats som etablerade eftersom de tas upp som 
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begrepp i andra matematikböcker. Följaktligen är aktiva metaforer nya konstruktioner i 

språket som inte kan förstås utanför sin kontext.  

     När metaforerna i algebraavsnittet delats upp i begreppsliga, inaktiva och aktiva 

metaforer, har de också räknats och sorterats efter ordklasser eftersom jag vill klargöra 

vilka ordklasser det är som är metaforbärare. Samma metafor kan förekomma flera 

gånger och har då räknats varje gång den förekommit.  

 

 

 

3 Material 
 

Som undersökningsmaterial har jag valt kapitel fyra i en relativt ny lärobok i matematik 

som riktar sig till elever i år 9. Den heter Matte Direkt år 9. Först presenteras läro-

bokens upplägg som helhet, under 3.1, med störst koncentration på det utvalda kapitlet. 

Under 3.2 presenteras sedan kapitlets text och dess kontext mer detaljerat.  

 

 

 

3.1 Lärobokens uppläggning  
 

Matte Direkt år 9 (Carlsson m.fl. 2003) är intressant eftersom den är noga utarbetad 

utifrån såväl kursplanen som de senaste matematikdidaktiska och pedagogiska teorierna. 

Tack vare detta representerar den de senaste läroböckerna i matematik och är högst 

relevant att undersöka eftersom skolorna använder den mycket. Att valet föll på en 

matematikbok för år 9, är för att den obligatoriska skolans mål ska vara uppnådda i 

slutet av år 9 men också för att det är dessa elever som sen kommer till gymnasiet, och 

förväntas klara av matematiken där. Boken är skriven av S Carlsson med flera och 

utgiven 2003 av Bonniers, i Stockholm. Kapitlet sträcker sig över 34 sidor och i det 

finns en variation av olika bilder, text och hänvisningar. Eftersom boken vill skapa 

förutsättningar för att eleverna skall utföra beräkningar, kan det sägas att den generellt 

är handlingsinriktad. 
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Utgångspunkt för uppsatsen är kapitel 4 Funktioner och algebra. Kapitlet inleds med en 

kort presentation av vad kapitlet handlar om och de kursmål som skall vara uppnådda 

när det arbetats igenom. Därefter följer ”Grundkurs” som tar upp de moment som finns 

med i kursmålen. Här finns förklarande faktarutor, enskilda uppgifter och uppgifter 

tänkta för grupparbete. Efter grundkursen följer en ”Diagnos” där eleverna själva mäter 

sina kunskaper för att antingen välja ”Blå kurs” som innebär ytterligare träning på 

uppgifter på samma nivå som i grundkursen eller ”Röd kurs” som är en fördjupning av 

grundkursen och ibland innehåller nya moment. I slutet av kapitlen finns en ”Samman-

fattning” av de viktigaste momenten. Den elev som valt den röda kursen får göra en 

kompletterande egen sammanfattning.  

     Det finns fler avsnitt som behandlar algebra. Längre fram i boken finns ett kapitel 

som är en repetition av alla de moment som finns med i bokens grundkurser och ett 

kapitel som är en fördjupning som fungerar som en fortsättning på de röda fördjup-

ningsavsnitten. Efter det finns ett avsnitt med ”Läxor” där det finns en presentation av 

vilka läxor som tillhör vilket kapitel. Nästa avsnitt är ”Verktygslådan” som är tänkt att 

vara en uppslagsdel med matnyttiga tips och förtydliganden. Även här inleds avsnittet 

med en kort presentation av innehållet. Sist i boken finns ett kapitel med ”Facit” till 

övningsuppgifterna. Dessa avsnitt är dock inte analyserade här. 

 

 

 

3.2 Det excerperade materialet och dess kontext 
 

Kapitlet består av korta sammanhängande textpartier med många matematiska begrepp 

och tal. Meningarna är företrädesvis korta med enkel meningsbyggnad utan bisatser och 

en del av dem saknar stort skiljetecken då det finns a-, b- och c-uppgifter och punkt-

uppställningar. Texten är rikt illustrerad med ritade bilder, fotografier och matematiska 

figurer. Här finns dessutom förklarande fakta- och exempelrutor. I samband med dem 

finns det ibland tecknade personer med pratbubblor som för en tänkt konversation med 

eleven (bild 1).  
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Bild 1: Exempel på pratbubblor, som konverserar med eleven (s 114)3 

 

Varje nytt delmoment inleds av en rubrik. I slutet av grundkursen finns en samman-

fattande ruta, ”Sant eller falskt?” med 12 påståenden som eleverna ska fundera över. I 

denna ruta kommer bara text och inga bilder eller figurer. Efter den efterföljande 

diagnosen följer tre ”Kluringar”, varav en på engelska. Dessa kluringar är mer om-

fattande textmässigt än grundkursen och här finns även illustrationer. Den röda kursen 

har mer omfattande textuppgifter än den blå kursen. I slutet av sammanfattningen finns 

”Utmaning” för de elever som behöver en extra utmaning. 

     Eftersom detta är en fallstudie av en enda lärobok kommer resultatet att beskriva de 

förhållanden som råder i just den här matematikbokens algebraavsnitt. Studiens utform-

ning gör att de uppfattningar om metaforerna och dess verkan som kan finnas hos elever 

och lärare som använder läroboken, inte påverkar resultat och slutsatser. Förhoppnings-

vis är boken i viss mån representativ för hur metaforer används och fungerar i moderna 

matematikböcker.  

 

 

 

4 Resultat och diskussion av analys 
 

I det undersökta materialet finns interpersonella drag med pratbubblor, vilket gör att 

sändare och mottagare av texten får kontakt med varandra (Hellspong & Ledin 1997: 

150). 

                                                           
3 Alla sidhänvisningar i bildrubrikerna hänför sig till Carlsson m. fl. 2003. 
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Vidare i resultatet av analysen presenteras varje metaforgrupp för sig under avsnitt 4.1–

4.3 där de också diskuteras. Hur ordklasserna finns representerade i metaforerna 

redovisas under 4.4 där de till viss del också jämförs med den allmänna analysen. Då 

samma metafor förekommer flera gånger, har den också räknats mer än en gång för att 

ge en uppfattning om frekvens av metaforer i förhållande till den totala textmängden i 

kapitlet. De analyserade metaforerna finns redovisade i bilagan. 

 

 

 

4.1 Inaktiva metaforer 
 

Det finns 189 metaforer i texten varav alla är inaktiva. De är med andra ord så pass 

vanliga språkliga uttryck att man inte direkt ser dem som metaforer. Materialet omfattar 

34 sidor, vilket innebär att det i genomsnitt finns cirka sex metaforer per sida. 

     Modern pedagogik hävdar att ny kunskap måste luta sig på redan befintlig kunskap. I 

ett så abstrakt ämne som matematik är detta ännu viktigare. Ämnet innehåller begrepp 

som behöver förankras i något konkret innan man kan gå över till det abstrakta (Malmer 

2000:30–43). Inom ett ämne som vi redan på förhand vet är svårt, finns det ingen 

önskan att försvåra tolkningen medvetet. Därför är det ett adekvat val att använda 

inaktiva metaforer som åtminstone vuxna redan känner till så väl att de inte behöver 

fundera över och tolka dem särskilt, än av aktiva metaforer, som är nyskapande och 

kräver mer aktiv tolkning. Frågan blir då om de är lika lätta att förstå för elever. De 

elever som inte har svenska som modersmål kan ha svårt för de inaktiva metaforerna, då 

uttrycken kanske inte ter sig lika naturliga för dem. Detta kan bero på hur det egna 

modersmålets ordförråd, i jämförelse med svenskans, är uppbyggt. En språkkultur kan 

exempelvis ha flera olika ord för en företeelse eller sak som det bara finns ett ord för i 

andra språkkulturer. Dessutom kan ord ha underförstådda betydelser, utöver bok-

stäverna/ ljuden och en grundläggande betydelse, som bara är uppenbara om man har en 

förförståelse för ordets kontext. Om eleven tolkar ordet bokstavligt kan det bli mycket 

orimligt i dennes föreställningsvärld (Wellros 1993:88–96). Alla språk har dessutom 

sina metaforer och de är inte alltid exakt desamma språken emellan.  
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Eftersom de inaktiva metaforerna är så vanliga att de ofta passerar obemärkt för en 

infödd, kan det tyckas att de borde de vara som vilka glosor som helst som ska läras in, 

för elever med svenska som sitt andraspråk. Det är dock inte fullt så enkelt om man 

beaktar Vygotskijs tankar om språk av första ordningen och språk av andra ordningen 

som togs upp under 1.2 (Høines Johnsen 2000:74ff). Om eleven har svenska som sitt 

språk av andra ordningen och måste använda ett översättningsled för sin förståelse, kan 

det medföra svårigheter. Detta visas lättare med ett par exempel ur läroboken (se bild 2 

och bild 3). 
 

 

Bild 2: Exempel på en översättningssvårighet, här av ordet över, för elever med svenska som sitt språk av 
andra ordningen (s 115) 

 

Här får ordet över, tillsammans med verbet, en annan betydelse än grundbetydelsen som 

anger läge eller riktning, och betydelsen blir istället ”överskott” eller med andra ord att 

det är för mycket av något. I uppgiften handlar det antagligen om stolar som är stapel-

bara och i såfall kan ha ett rumsligt läge över, det vill säga ovanpå, de andra stolarna. 

Detta kan verka språkligt förvirrande. Att uppgiften dessutom för övrigt är lite otydligt 

formulerad, gör att kontexten inte i någon större utsträckning kan bidra till förståelsen 

för någon elev, oavsett modersmål. 
 

 

Bild 3: Exempel på en översättningssvårighet, här av ordet lathund, för elever med svenska som sitt språk 
av andra ordningen (s 122) 
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I exemplet i bild 3, finns ordet lathund som i sin grundbetydelse betyder ”lat person”, 

medan det här avser något som är tänkt att underlätta någons tankearbete. Att kunna 

göra sammansättningar av ord, är en mycket viktig del av det svenska språkets struktur 

och detta kan ske inom flera ordklasser, varav substantiv är en. Med beaktande av detta, 

kan eleven tro att ordet lathund är en sammansättning som kan förstås genom att delas 

upp i två ord som tolkas var för sig. Den bokstavliga betydelsen blir då att det handlar 

om en ”lat hund”. Vet eleven att ordet hund används inom svenskan för att beteckna 

människors egenskaper eller situation på ett negativt sätt i många sammanhang, kan det 

kopplas till ordet ”person” i grundbetydelsen. Då denna koppling kräver kunskaper om 

språkets underförstådda betydelser, riskerar tolkningen att stanna vid den bokstavliga 

som då kan bli mycket orimlig för eleven. 

 

 

 

4.2 Aktiva metaforer  
 

Det analyserade materialet saknar aktiva metaforer. En metafor som skulle kunna tolkas 

som aktiv är emellertid ordet verktygslådan som förekommer i meningen: ”Mer om 

förenkling av parentesuttryck i Verktygslådan på sid. 286” (se bild 5 nedan). Ordet 

syftar här på det avsnitt i boken som är tänkt som förtydligande uppslagsdel. Ordet 

används visserligen på ett nyskapande sätt i den här kontexten men är väl etablerat i 

språket generellt och kan dessutom förstås utanför sin kontext. Den klassas därför som 

inaktiv i den här undersökningen.  

     Eftersom dagens pedagogik går ut på att grunda ny kunskap på redan befintlig, vilket 

för övrigt är en viktig förutsättning inom matematikämnet, förefaller det vara ett peda-

gogiskt brott att använda aktiva metaforer i någon större utsträckning i en lärobok i 

matematik. Med tanke på matematikämnets generella uppbyggnad med krav på ett 

korrekt språk, kan användandet av aktiva metaforer uppfattas som ett genrebrott. Efter-

som ämnet redan har många begrepp och uttryck som ska hållas isär och kunna tolkas 

var för sig, blir användandet av aktiva metaforer inte funktionellt. 
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4.3 Begreppsliga metaforer 
 

I algebrakapitlet finns två begreppsliga metaforer som flera inaktiva metaforer inordnar 

sig i. En begreppslig metafor som tydligt framgår i texten är: matematiska funktioner är 

maskiner. Inledningen börjar med att vardagliga maskiner, en skördetröska och en el-

mätare, och deras funktion diskuteras. Efter det dras paralleller mellan dessa och mate-

matikens funktioner. Begreppet funktionsmaskin används inledningsvis i samband med 

en taxibils taxameter och senare i samband med matematiska funktioner. Detta till-

sammans med termer som stoppa in och få ut/ får i samband med olika funktioners 

värden, ger underlag för att en matematisk funktion är en maskin (se bild 4). 
 

 

Bild 4: Exempel på den begreppsliga metaforen: matematiska funktioner är maskiner (s 104) 

 

De tecknade bilder på så kallade funktionsmaskiner som illustrerar texterna tillhör den 

kontext som bidrar till denna begreppsliga metafor. Ett annat exempel är att termen 

produkt diskuteras, matematiskt korrekt, i samband med multiplikation. Då produkt 

ursprungligen betyder: ”konkret resultat av tillverkningsprocess” (Norstedts svenska 

ordbok 1986:760) får även detta begrepp anses ingå under ovan nämnda begreppsliga 

metafor. 

     En annan begreppslig metafor som är väl etablerad i vår kultur och som kommer 

fram i texten är: kunskap är verktyg. Detta ser vi i meningen ”Mer om förenkling av 

parentesuttryck i Verktygslådan på sid. 286” (se bild 5). 
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Bild 5: Exempel på den begreppsliga metaforen: kunskap är verktyg (s 112) 

 

Avsnittet ”Verktygslådan” är tänkt att vara en uppslagsdel med matnyttiga tips och för-

tydliganden. Den innehåller därmed komprimerad och grundläggande kunskap, vilket 

här blir elevens verktyg i lösandet av de matematiska uppgifterna och inför fortsatta 

studier i ämnet. Den lilla verktygslådan som är avbildad vid rutans nedre hörn tillhör 

den kontext som även här bidrar till uppfattningen av den begreppsliga metaforen.  

 

 

 

4.4 Ordklasser  
 

Av de 189 metaforerna som hittats i texten är samtliga inaktiva som förekommer ymnigt 

i matematikspråket. De har en gång varit nya ord i just den betydelse de har här. Hur 

dessa fördelar sig presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1: Inaktiva metaforers fördelning på ordklasser 

 
Ordklass  Frekvens Procent
Verb  112 59 %
Substantiv  58 31 %
Adjektiv  3 2 %
Adverb  8 4 %
Prepositioner  8 4 %
Totalt  189 100
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Som framgår av tabell 1, är det de två mest grundläggande ordklasserna, verb och 

substantiv, som är högfrekventa i materialet, vilket kan förklaras av att det främst är 

dessa som bär fram metaforerna i språket. Metaforerna representerar ordklasserna verb, 

substantiv, adjektiv och till viss del adverb. De räknas till de öppna ordklasserna som 

därmed ständigt fylls på med nya ord (Jörgensen & Svensson 1986:17). Eftersom 

metaforer från början är nya ord (aktiva) innan de blir etablerade i språket (inaktiva) är 

det inte överraskande att de tillhör dessa ordklasser. Det är dessutom de ordklasserna 

som man brukar säga betecknar våra innehållsord, vilka självständigt står för betydelsen 

i en mening (a. a.), och därför stämmer väl överens med metaforers form och funktion. 

 

 

 

4.4.1 Verb 

 

Verb utgör den största andelen av metaforerna (cirka 59 procent). Hit räknas också 

förekommande partikelverb. Hur frekvensen fördelar sig mellan de olika verben och 

deras böjningsformer framgår av tabell 2. 

 

Tabell 2: Frekvenstabell över de inaktiva metaforerna som kategoriserats som verb 

 
Verb Frekvens  Verb Frekvens Verb Frekvens 
Får 11  Tillsättas 2 Få 1 
Beskriver 7  Drar 2 Fick 1 
Ger 7  Tagit 2 Lyder 1 
Dra 6  Stoppa in 2 Dras 1 
Skär 6  Stoppas in 2 Gått 1 
Får ut 6  Sätt in 2 Löst ut 1 
Lös ut 6  Lösa ut 2 Lägg till 1 
Stoppar in 5  Förkorta 1 Komma på 1 
Kommer ut 4  Tillsätts 1 Får över 1 
Stå 4  Sätta till 1 Löser 1 
Går 4  Ge 1 Tar 1 
Gå 3  Omvandlar 1 Stega 1 
Ta 3  Bestäms 1 Träffar 1 
Visar 3  Fallit bort 1 Känner 1 
Anger 2    
Totalt    112 
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Som kan avläsas i tabell 2, är 35 stycken (cirka 31 procent) av verben dynamiska 

partikelverb. Av partikelverben är det många som kan ingå under den begreppsliga 

metaforen: matematiska funktioner är maskiner, som nämnts under 5.3. Exempel: 

”Tabellen visar vilka tal man får ut om talen 0, 2 och 6 stoppas in.” (s 104)4 och ”Om 

man stoppar in: 2 kommer 4 ut” (se bild 4). Andra exempel som förekommer är lägg 

till, lösa ut, sätt in och får ut. Generellt kan sägas att just verbpartiklar kan innebära 

svårigheter, för i synnerhet andraspråkselever, då de ofta ingår i fasta språkliga uttryck 

vars innebörd inte alltid kan förstås utifrån dess delar. De mest frekventa partikelverben 

bland metaforerna har sin motsvarighet i adverben ut eller in som anger riktning.  

     23 stycken av verben står i imperativform. Denna verbform är vanlig i matematiska 

sammanhang eftersom de gör texten handlingsinriktad i avsikt att få mottagaren att 

agera. Det innebär att imperativformens förekomst inte är särskilt anmärkningsvärd. 

Vidare är samtliga verb dynamiska och till övervägande del även aktiva.  

     Av verben antyder 31 stycken (cirka 28 procent) att döda ting har möjlighet att utföra 

handlingar. Dessa metaforer beskriver, enligt Hellspong & Ledin (1997:141), ”döda ting 

och själlösa varelser som vore de medvetna människor och handlade med avsikt”. 

Exempel: ”Ett talpar beskriver en punkt i ett koordinatsystem” (s106), ”Pricka in 

punkterna och rita en linje som går genom punkterna” (s 107), och ”I vilken punkt skär 

linjerna y-axeln?” (s 126). Språkligt sett betyder det att ett talpar har fått den mänskliga 

egenskapen att kunna beskriva något och en linje kan både gå och skära.  

     Det förekommer sju stycken verb som gör det abstrakta sammanhanget mer verklig 

genom att själva händelsen i sammanhanget görs till något konkret (se bild 6). Här kan 

vi se att läroboken använder orden stega, gå, gått och träffar som ger sken av att man 

faktiskt skulle kunna göra det i ett koordinatsystem. Detta kan betraktas som att meta-

forerna ger en konkret manifestation av ett abstrakt sammanhang. Dessa verb visar 

tydligt på att författaren vinnlagt sig om att få den abstrakta matematiken mer konkret. 

 

                                                           
4 Alla sidhänvisningar i anslutning till exempel i texten hänför sig till Carlsson m.fl. 2003 om inget annat 
anges. 
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Bild 6: Exempel på hur ett abstrakt sammanhang görs mer konkret med metaforer (s 129) 

 

Den rika förekomsten av verb bland metaforerna gör att många av dem är identiska eller 

har samma grundform. Verbet ”får” förekommer mest frekvent i materialet. Den höga 

frekvensen av respektive ord kan förklaras med att boken upprepar de formuleringar 

som anses viktiga, i både faktarutor och övningsuppgifter. Antalet olika verb är 43 

stycken (se tabell 2) då olika böjningsformer på samma ord räknats som olika ord. De är 

ganska enkla och vanliga verb om man betraktar dem utan kontext. När de sätts i en 

kontext kan det dock se lite annorlunda ut. Ett exempel är ordet känner som utan 

kontext kan tolkas som att något fysiskt går att förnimma med känseln eller att någon 

hyser en känsla för någon. Ordet förekommer i meningen: ”Du känner två punkter på en 

linje.” (s 129) där betydelsen är ”känna till”, men meningen kan även tolkas som att 

punkten går att känna rent konkret och fysiskt med exempelvis fingrarna. Här, som i de 

flesta fall, behövs med andra ord en vidare kontext än bara en mening för att betydelsen 

ska framgå helt.  

     Ett annat exempel är ordet lyder i meningen ”Det förmodligen mest kända sam-

bandet inom elläran är Ohms lag som lyder U = I · R där U = spänningen i volt (V), 

I = strömstyrkan i ampère (A) och R = resistansen i ohm (Ω)” (s 130). Ordet lyder kan, 

när det står utan kontext, tolkas som att någon gör som någon annan vill. Utifrån 

kontexten får ordet istället betydelsen ”ser ut”/ ”skrivs så här”.  
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4.4.2 Substantiv 
 

Substantiven är fördelade på 26 olika ord och böjningsformer. Vilka substantiv som 

förekommer och hur fördelningen och frekvens ser ut, redovisas i tabell 4. 

 

Tabell 3: Frekvenstabell över de inaktiva metaforer som kategoriserats som substantiv 

 
Substantiv Frekvens Substantiv Frekvens 
y-axeln 8 Ljusets 1 
Steg 6 Bild 1 
Funktionsmaskinen 5 Produkten 1 
Uttryck 5 Maskin 1 
Uttrycket 3 Maskinen 1 
Uttrycken 3 Maskinens 1 
Effekten 3 Parentesuttryck 1 
Funktionsmaskin 2 Verktygslådan 1 
Funktionsmaskiner 2 Rymdfiguren 1 
Uppgifterna 2 Lathund 1 
Ljus 2 Lag 1 
Ljuset 2 Kluringar 1 
Ljusen 2 x-axeln 1 
Totalt  58 
 
 

Alla substantiv som klassificerats som metaforer är konkreta substantiv. Det är inte helt 

överraskande då en av metaforens funktioner är att göra det abstrakta mer konkret. 

Metaforerna utgör cirka 4 procent av det totala antalet substantiv. Vid en generell analys 

av texten framgår att 79 procent av substantiven är konkreta och 5 procent är egennamn. 

De utgör tillsammans en så hög andel av det totala antalet substantiv att de bidrar till att 

konkretisera texten utan att de behöver vara metaforer (Hellspong & Ledin 1997:203). 

Konkreta ord är lättare för en elev med svenska som andraspråk att lära sig än abstrakta 

ord (Enström & Holmegaard 1993:171).  

     Inom metaforerna i den här ordklassen finns det 32 ord (cirka 55 procent) som är 

matematiska begrepp till exempel: produkt, uttryck, rymdfigur, x-axel och y-axel. Det är 

nästan uteslutande bland dessa matematiska begrepp som det finns metaforer sam-

mansatta av två substantiv. Endast ordet lathund är en sammansättning av ett adjektiv 

och ett substantiv. De sammansatta substantiven fyller en specificerande funktion 
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(Hellspong & Ledin 1997:110) vilket kan sägas är typiskt för matematikvetenskapen, 

som gör anspråk på exakthet.  

     När adjektiv eller verb avleds med vissa ändelser bildas substantiv som kallas verbal-

substantiv respektive adjektivsubstantiv. Bland de undersökta metaforerna finns endast 

verbalsubstantivet kluringar, som avletts från verbet klura med ändelsen -ing. Båda 

dessa sorters substantiv kan göra en text mer abstrakt (a.a.:69) vilket då ger en mottsatt 

verkan till den konkretiserande effekt metaforerna annars har. Eftersom det rör sig om 

ett enstaka ord kan det dock inte anses ha någon avgörande betydelse för den analys-

erade texten som helhet.  

     Av de 58 substantiven som klassificerats som metaforer, står 35 ( cirka 60 procent) i 

bestämd form. I allmänhet förutsätter substantiv i bestämd form att läsaren förstår vad 

författaren menar (Melin 2004:57). Detta kan uppfattas som en pedagogiskt ofördelaktig 

attityd för en lärobok. Det ligger då nära till hands att dra slutsatsen att denna attityd 

förstärks om orden dessutom är metaforer. De substantiv som står i bestämd form, i det 

undersökta kapitlet, refererar dock främst till något som omnämnts tidigare och får 

därför texten att hänga ihop och bli lättläst snarare än att bidra till en ofördelaktig 

attityd. 

     Substantiv är vanligt förekommande i matematikböcker och är en metaforbärande 

ordklass. Detta gör användningen av substantiv som inaktiva metaforer både adekvat 

och relevant.  

 

 

 

4.4.3 Prepositioner, adverb och adjektiv 

 

Det är få av metaforerna som har kategoriserats som adverb, preposition och adjektiv. 

Det handlar om småord som inte utmärker sig mycket utan blir märkbara först efter viss 

eftertanke. Till exempel prepositionen inom i meningen: ”Även inom matematiken har 

vi funktioner för att beskriva omvandlingar” (s 102) blir metaforisk då vi inte kan tänka 

oss matematiken som något konkret inhägnat. Ett annat exempel är adverbet under som 

har betydelsen av något som pågår under en viss tidsperiod i meningen: ”Under en 

vecka arbetar Julia 7 timmar i butiken” (s 122). Ordet blir metaforiskt eftersom grund-
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betydelsen är en lägesbestämning (Norstedts svenska ordbok 1986). Ett tredje exempel 

är adjektivet inbyggd som i meningen: ”Taxibilens taxameter har en inbyggd funktion 

som kan beskrivas med…” (s 102) betyder att en maskins funktion går att bygga in.  

     I texten förekommer 3 olika sorts prepositioner, 2 adverb och 2 adjektiv. Vilka dessa 

är och frekvensen av dem redovisas i tabell 4. 
 

Tabell 4: Frekvenstabell över de inaktiva metaforer som kategoriserats som prepositioner, adverb och 
adjektiv 

 
Prepositioner Frekvens Adverb Frekvens Adjektiv Frekvens
Inuti 4 Under 5 Fast 2
I 3 In  3 Inbyggd 1
Inom 1 Totalt 8 Totalt 3
Totalt 8  
 
 
Det är få av de inaktiva metaforerna som räknas till dessa tre ordklasser. Att det är så få 

adjektiv kan bero på att dessa generellt används i liten utsträckning i matematikböcker 

för grundskolans senare år jämfört med böcker för de tidigare åren. 

 

 

 

5 Avslutande diskussion 
 

Matematik är en vetenskap där det är viktigt att uttrycka sig på ett korrekt sätt. Natur-

ligtvis måste en lärobok föregå med gott exempel därvidlag, och det är en anledning till 

att språket inom matematiken gärna uppfattas som stelt och tråkigt. Att uttrycka sig så 

var i det närmaste en dödssynd inom retoriken i antikens Grekland, där man använde 

bland annat metaforer för att intressera och inspirera sina åhörare. Hur viktigt de än 

tyckte att det var med ett konstfullt språk fick det dock aldrig ”fördunkla klarheten” 

(Johannesson 1992:23).  

     Lars Melin skriver i sin bok om språkpsykologi att en läsare normalt har förvänt-

ningar på en text utifrån olika ”scheman” som ger texten dess tolkningsram. Läsaren 

utarbetar en hypotes om schemat som hjälper oss att organisera och ta till oss textens 

information samt får oss att veta vad vi ska göra med den. Han menar vidare att vart 
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fjärde ord är flertydigt, i de flesta texter, men att det är syntaxen som gör betydelsen 

entydig. Denna problematik känner vi igen från språk som inte är vårt modersmål och 

som vi försöker tyda med lexikon (2004: 37ff).  

     I synnerhet matematikämnet har strikta regler för hur ett korrekt matematiskt språk 

ska se ut för att bland annat vara entydigt. Metaforer kan tyckas utgöra en motsats till 

detta och försvåra förståelse genom att de kan låsa eleven till ett sätt att tänka eller leda 

tanken fel med sin flertydighet. Risken för detta är stor för elever som inte känner till 

svenskans lexikaliserade fraser eller ett ords olika betydelser. Metaforerna kan också 

underlätta förståelse genom att konkretisera det som är abstrakt, öppna upp för nya 

tänkesätt och ge möjlighet att strukturera samband. I det undersökta materialet finns det 

exempel på att metaforerna både kan underlätta och utgöra en risk för elevernas 

förståelse av matematiken. 

     Att använda aktiva metaforer inom ett vetenskapligt ämne som har långa traditioner 

av höga krav på språklig korrekthet, är att betrakta som ett brott mot gällande normer. I 

pedagogiskt syfte bör matematiska begrepp förankras i något konkret och ny kunskap 

bör förankras i redan befintlig. Av denna anledning är det också adekvat att använda 

inaktiva metaforer för att konkretisera det abstrakta, eftersom de är så etablerade i 

språket att man inte behöver fundera över dem. Trots det ingår inaktiva metaforer i den 

grupp av ord som kan tydas på mer än ett sätt. Tillsammans med de, i sig ofta svår-

begripliga, matematiska begreppen blir de därför en försvårande faktor för elever, i 

synnerhet för dem som har svenska som andraspråk. Om syntaxen sedan inte gör 

utsagan helt entydig kan ordens innebörd missförstås.  

     Metaforerna i texten är uteslutande inaktiva och det är rimligt att anta att de främst 

används på ett omedvetet sätt eftersom de inte förefaller metaforiska vid en första 

anblick och därmed inte är fullt medvetna hos varken sändare eller mottagare. De 

metaforer som förekommer i texten, i den mån de kan anses vara medvetet använda, 

tycks i första hand vara använda av pedagogiska skäl. Exempel på pedagogiskt använda 

metaforer är funktionsmaskiner och verktygslådan. Dessa metaforer ger en åskådlighet 

när de ger oss bilder istället för bara tankar. Något som är abstrakt blir mer påtagligt och 

levande med metaforerna. Nackdelen kan vara att bilderna förvirrar mer än de förklarar 

(Hellspong & Ledin 1997:141).  
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Att göra en koppling mellan matematiska funktioner och funktionen hos en maskin kan 

verka förvirrande för en del elever medan det kan hjälpa andra. Det är en hjälp om 

eleven förstår att kopplingen illustrerar ett möjligt praktiskt användningsområde för 

funktioner och därmed förstår den matematiska innebörden bättre. Metaforer är ett sätt 

att styra hur man vill att mottagaren, i det här fallet eleven, ska uppfatta budskapet. En 

risk blir då att eleverna ser funktionsmaskinen som det enda sättet att förstå funktioner 

och om det inte fungerar kan det istället verka förvirrande och de ger upp försöken att 

förstå. Å andra sidan blir detta märkbart för läraren och dennes förmåga att hitta 

varierade förklaringsmodeller kommer att spela en stor roll för hur elevens förståelse 

påverkas.  

     Om eleven istället tolkar kopplingen bokstavligen, riskerar de matematiska funk-

tionerna att jämställas med en process i en maskin, där vi inte behöver förstå helt hur 

eller varför den fungerar för att kunna använda den. Detta blir då förödande för den 

matematiska förståelsen och påverkar därmed elevens möjligheter att klara av sina 

matematikstudier. Eftersom algebra är ett stort och grundläggande område inom mate-

matiken som återkommer varje årskurs, är det extra viktigt att eleverna verkligen förstår 

det de håller på med. Elever kan vara duktiga på att dölja om de mekaniskt lärt sig en 

metod att räkna på utan att förstå den, vilket gör att det blir svårare för läraren att 

upptäcka om de inte förstått något, åtminstone på den här nivån, och därmed kunna 

hjälpa eleven. 

     En uppslagsdel, som Verktygslådan, är däremot ett så tydligt hjälpmedel för eleven 

att det blir mer naturligt att uppfatta den som ett verktyg. Det talas ofta inom peda-

gogiken om kunskapens roll som verktyg både i studierna och inom yrkeslivet. Därför 

är den begreppsliga metaforen, kunskap är verktyg, etablerad även utanför den mate-

matiska sfären. Specifik för matematikämnet är däremot den andra begreppsliga meta-

foren, matematiska funktioner är maskiner, som kan utläsas ur materialet. 

     Svårigheter som kan uppstå för eleverna i samband med metaforanvändning har 

tidigare, diskuterats med stor tyngdpunkt på elever med svenska som andraspråk, i 

kapitel 4. Eftersom en del av de matematiska begreppen är metaforer kan även vuxna 

som har svenska som andraspråk och elever som har svenska som modersmål ha 

problem med dessa innan de lärt sig vad metaforerna står för inom ämnet. Därför kan 
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inte en matematisk text, hur väl genomtänkt och bearbetad den än är, avhjälpa dessa 

problem utan att läraren kompletterar med sin undervisning. 

     I den analyserade boken märks ansträngningar för att åstadkomma en konkretisering, 

i metaforerna, illustrationerna, de konkreta verben och substantiven samt i interaktionen 

med läsaren. Man har också ansträngt sig för att möta det nya mer mångkulturella sam-

hället, där engelskans inflytande har ökat, genom att den uppgift i avsnittet ”kluringar” 

som är skriven på engelska. En läroboks pedagogik är en viktig faktor för förståelse av 

matematik men hur genomtänkt den än är, måste det största ansvaret ligga hos läraren 

som har eleverna framför sig i klassrummet och kan läsa av deras grad av förståelse. 

     För att i någon mån sätta mina resultat i relation till andra matematikböcker har jag 

gjort en jämförelse med en äldre bok Matematikboken för högstadiet (Undvall m. fl. 

1992: 148–178) där jag kan konstatera att i boken i min fallstudie har textmassan 

minskat och illustrationerna ökat drastiskt. Interaktionen med eleverna har också ökat då 

läroboken från 1992 mest har ett allmänt tilltal medan Matte Direkt år 9 förefaller på 

det hela taget mer interaktiv genom att direkt uppmana läsaren till handling och aktivera 

denne genom att ställa direkta frågor. Vidare har frekvensen av metaforer ökat markant 

samt omfattar fler ordklasser och förekommer i fler former än tidigare, då dessa främst 

var aktiva verb i presens. Detta tyder på att författarna till den moderna matematikboken 

har ansträngt sig för att konkretisera materialet samt göra det mer intressant och lättill-

gängligt för eleverna. 

Förslag till framtida forskning är att göra en mer omfattande studie som innehåller fler 

aspekter av det svenska språket, vilket skulle ge en bättre översikt över på vilket sätt 

språket påverkar förståelsen för matematik som ämne. Främst vore det av intresse att 

undersöka idiomatiska uttryck och vilken betydelse de har i synnerhet för de elever som 

har svenska som andraspråk. Det vore också intressant att jämföra matematikböcker och 

intervjua lärare och elever för att se hur de uppfattar metaforerna i materialet. 
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6 Sammanfattning 
 

Uppsatsen behandlar området metaforer i ett algebrakapitel i en modern lärobok i mate-

matik för år 9, med främsta syfte att undersöka hur metaforerna används och fungerar. 

Metoden är en fallstudie där metaforer stått i fokus men också där deras indelning i ord-

klasser behandlats. Materialet är kapitel fyra ”Funktioner och algebra” i läroboken 

Matte direkt (Carlsson m.fl. 2003). 

     I kapitlet förekommer det i genomsnitt sex inaktiva metaforer per sida. De tycks 

användas omedvetet, eftersom de är fasta språkliga uttryck som inte framstår som 

metaforiska vid en första anblick, och har främst det pedagogiska syftet att göra texten 

mer förståelig. Dessa metaforer är av sådan karaktär att de gör det annars så abstrakta 

ämnet matematik mer konkret.  

     Det finns inga aktiva metaforer i materialet. En förklaring är att eftersom inaktiva 

metaforer är nyskapande med en innebörd som måste tolkas utifrån kontexten, kan 

aktiva metaforer betraktas som genrebrott inom en vetenskaplig diskurs som matematik. 

     Däremot finns det två begreppsliga metaforer matematiska funktioner är maskiner 

samt kunskap är verktyg, vilka inte står explicit utskrivna i texten. Denna metafortyp är 

av ett annat slag än de övriga två då den kan beskrivas som ett övergripande metaforiskt 

tema där både inaktiva och/ eller aktiva metaforer kan ingå. 

     Metaforer kan ställa till med problem för förståelsen hos alla elever men främst hos 

de elever som har svenska som andraspråk. Problemen kan bero på det svenska språkets 

uppbyggnad, med lexikaliserade fraser och regler för sammansättningar samt att meta-

forerna är flertydiga. De metaforer som används i syfte att erbjuda en konkret förklaring 

till något som annars är abstrakt, riskerar att låsa fast eleven vid den förklaringen som 

den enda möjliga. Kombinationen med svåra matematiska begrepp försvårar ytterligare.  

     De inaktiva metaforerna består av de öppna ordklasserna verb, substantiv, adjektiv, 

adverb och prepositioner, som ständigt får nya medlemmar. Dessa är också innehålls-

ord. Verb och substantiv är de mest grundläggande ordklasserna och förekommer också 

mest frekvent som metaforer i kapitlet, och är därmed också de ordklasser som bär fram 

metaforerna. 

     Av metaforerna är 59 procent verb därav är det en övervägande andel där döda ting 

utför handlingar, medan andra visar på konkreta handlingar i ett abstrakt sammanhang. I 
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analysmaterialet är en stor del av verben dynamiska partikelverb i aktiv form som ingår 

i fasta språkliga uttryck vars innebörd inte alltid kan förstås utifrån dess delar. 

     Samtliga av metaforernas substantiv är konkreta, vilket motsvarar 31 procent av 

metaforerna. Av samtliga substantiv i den analyserade texten är 79 procent konkreta. 

Detta bidrar till konkretiseringen av innehållet. Det är bland substantiven de 

matematiska begrepp som klassats som metaforer, återfinns. Bland dessa matematiska 

begrepp återfinns de flesta av de ord som är sammansättningar av två substantiv, vilket 

fyller en specificerande funktion. 

     Förutom metaforerna och konkreta substantiv finns, i det undersökta kapitlet, rika 

illustrationer och interaktion med läsaren som bidrar till att konkretisera och begriplig-

göra materialet. 
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Bilaga 
 
Metaforer i kapitel 4 i Matte Direkt år 9 (Carlsson m.fl. 2003:102 – 135)  
 

Sida Mening där metaforer (fet stil) förekommer Metafor Ordklass 
 
 
102 
 
 
 
 
104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105 
 
 
 
 
 
106 
 
 
107 
 
 
 
 
 
 
108 
 
109 
 
 
 
 

 
Övergripande metafor: matematiska funktioner är maskiner 
Funktionen är att omvandla det som stoppas in till något som  
     kommer ut. 
Även inom matematiken har vi… 
Taxibilens taxameter har en inbyggd funktion som… 
 
Funktioner med hjälp av funktionsmaskiner. 
En funktionsmaskin ger en bild av hur en funktion fungerar. 
Funktionsmaskinen … det tal som stoppas in. 
Tabellen visar vilka tal man får ut om talen … stoppas in. 
 
Funktionen omvandlar ett tal… 
Varje värde på x ger… 
Värdet på y bestäms av värdet på x… 
…minskar produkten med … för att få värdet på y. 
Vilka värden på y får man om… 
Vilket värde får y om… 
 
Vilken funktion är dold i funktionsmaskinen? 
Om man stoppar in ett tal x … får man funktionsvärdet y. 
…kan du komma på … som fungerar på funktionsmaskinen på… 
Hitta på egna funktionsmaskiner och… 
…kamraten stoppa in i maskinen för att… 
 
Ett talpar beskriver en… 
Vilket värde får… (3st) 
 
Tabellen beskriver en funktion. 
Vilken funktion beskriver talparen? 
Dra en linje… 
y-värdet får man genom… 
…rita en linje som går genom punkterna. 
…och dra en linje genom… 
 
Ebrahims EU-moped drar 0,2 liter per mil. 
 
…när du löser uppgifterna. 
Isabellas MC drar 0,4 liter per mil… 
Dra en rät linje… 
Varför går linjen genom origo? 
Vilka av graferna visar en… 

 
BM 
IM 
IM 
IM 
IM 
 
IM 
IM, IM, IM 
IM IM 
IM, IM, IM 
 
IM 
IM 
IM  
IM, IM 
IM 
IM 
 
IM 
IM, IM 
IM, IM 
IM 
IM, IM 
 
IM 
IM (3 st) 
 
IM 
IM 
IM 
IM 
IM 
IM 
 
IM 
 
IM, IM 
IM 
IM 
IM 
IM 

 
 
V, PL  
V, PL 
Prep  
Adj 
 
S 
S, V, S 
S, V, PL 
V, V, PL, 
V, PL 
V 
V 
V 
S, V 
V 
V 
 
S 
V, PL, V 
V, PL, S 
S 
V, PL, S 
 
V 
V (3 st) 
 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
 
V 
 
V, S 
V 
V 
V 
V 



 

Sida Mening där metaforer (fet stil) förekommer Metafor  Ordklass 
 
110 
 
 
 
 
 
 
 
111 
 
 
112 
 
 
 
 
 
113 
 
 
 
 
 
114 
 
115 
 
 
 
116 
 
 
117 
 
 
 
 
118 
 
 
 
 
 
 
 

 
…antal timmar som ljuset har brunnit och y är ljusets längd… 
Använd uppgifterna om stearinljuset när du löser uppgifterna 31… 
Hur långt är ljuset… 
Brinntiden för två andra ljus… 
…hur längden på varje ljus förändras. 
hur många centimeter brinner ljusen ner på en timme? 
Hur lång tid tar det för ljusen att brinna ner helt? 
 
…betalar 400 kr i fast avgift per år… 
…det elbolag som ger lägst kostnad? 
 
Mer om förenkling av parentesuttryck i verktygslådan på sid. 286. 
Skriv ett så enkelt uttryck som möjligt för rektangelns omkrets. 
Skriv uttrycket utan… 
…summan och sedan differensen av uttrycken 
Skriv ett så enkelt uttryck som… 
 
Båda termerna inuti parentesen… 
Förenkla uttrycket… 
…så enkelt uttryck som… 
Sätt in ett av uttrycken… 
Vad ska stå i rutorna? 
 
Två gånger mitt tal plus 4 ger samma summa som 3 gånger talet… 
 
…får hon 12 stolar över. 
Talparen…beskriver en funktion. 
 
Diagnos: 
Ta gärna hjälp av linjen. 
Ta reda på den… 
 
…vill hyra en Saab 9.3 under en helg. 
Kluringar 
Hur många hörn kommer den nya rymdfiguren att ha? 
 
Blå kurs: 
Funktionsmaskinen  
Om vi stoppar in:  
…får vi ut… (3 st) 
En annan maskin har en annan funktion. 
Om vi stoppar in … får vi ut… 
 
Vilket tal får man ut om man stoppar in 
 

 
IM, IM 
IM 
IM 
IM 
IM 
IM 
IM 
 
IM 
IM 
 
IM, IM 
IM 
IM 
IM 
IM 
 
IM 
IM 
IM 
IM, IM 
IM 
 
IM 
 
IM  
IM 
 
 
IM 
IM 
 
IM 
IM 
IM 
 
 
IM 
IM 
IM (3 st) 
IM 
IM, IM 
 
IM, IM 
 

 
S, S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
 
Adj 
V 
 
S, S 
S 
S 
S 
S 
 
Prep 
S 
S 
V, PL, S 
V 
 
V 
 
V, PL 
V 
 
 
V 
V 
 
Adv 
S 
S 
 
 
S 
V, PL 
V, PL (3 st)
S 
V, PL, V, 
PL 
V, PL, V, 
PL 



 

Sida Mening där metaforer (fet stil) förekommer Metafor Ordklass 
 
119 
 
 
 
 
 
 
120 
 
 
121 
 
 
 
122 
 
 
 
 
123 
 
 
 
 
 
 
124 
 
 
 
 
125 
 
 
126 
 
 
 
 
127 
 
 
 
 

 
Maskinens funktion har fallit bort. 
Vad ska det stå på maskinen? 
Om man stoppar in:  
…kommer … ut (3 st) 
det bör stå … på maskinen. 
Vad ska det stå på maskinen? 
 
Funktionsmakinen är ett av många sätt att beskriva en … funktion. 
Sätt in värdet på x i… 
 
En linje som dras genom punkterna är … 
…dra en linje… 
Dra en linje… 
 
Under en vecka arbetar… 
Vad tjänar hon om hon under en månad… 
Annelie gjorde en liten lathund… 
Använd diagrammet för att ta reda på 
 
…med en fast avgift på… 
Joakim har en samtalstid på 60 min under en månad. 
Hur mycket får Joakim betala om… (2 st) 
Då får vi en annan funktion. 
Hon hann skicka 180 meddelanden under månaden. 
Hur mycket fick hon betala om… 
 
Minus framför parentesen, byt tecken inuti. 
Förenkla sedan uttrycket. 
…varje term inuti parentesen… 
Multiplicera in i  parenteser. 
 
multiplicera in i parentesen… (2 st) 
 
 
Röd kurs: 
att lösa ut variabler ur uttryck 
I vilken punkt skär linjerna y-axeln. 
Vilka är skärningspunkterna med y-axeln? 
 
Värdet på m anger var linjen skär y-axeln. 
…linjer skär y-axeln 
…skär linjen y-axeln? 
Para ihop linjerna med uttrycken… 
En av linjerna beskriver inte en funktion. 
 

 
IM, IM 
IM 
IM 
IM (3 st) 
IM 
IM 
 
IM 
IM 
 
IM 
IM 
IM 
 
IM 
IM 
IM 
IM 
 
IM 
IM 
IM (2 st) 
IM 
IM 
IM 
 
IM 
IM 
IM 
IM 
 
IM (2 st) 
 
 
 
IM, IM,  
IM, IM 
IM 
 
IM, IM, IM 
IM, IM 
IM, IM 
IM 
IM 

 
S, V, PL 
V 
V, PL 
V, PL (3 st)
V 
V 
 
S 
V, PL 
 
V 
V 
V 
 
Adv 
Adv 
S 
V 
 
Adj 
Adv 
V (2 st) 
V 
Adv 
V 
 
Prep 
S 
Prep 
Adv, Prep 
 
Adv, Prep 
(2 st) 
 
 
V, PL, S 
V, S 
S 
 
V, V, S 
V, S 
V, S 
S 
V 



 

Sida Mening där metaforer (fet stil) förekommer Metafor  Ordklass 
 
128 
 
 
 
 
 
129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131 
 
 
 
 
 
 
133 
 
 
 
 
 
 
 

 
I linjens ekvation … anger faktorn k hur mycket linjen lutar. 
…att linjen skär y-axeln… 
…gå 1 steg åt höger och 3 steg upp. (2 st) 
 
…rita de linjer som går genom punkten… 
 
Genom att ”stega” i koordinatsystemet kan vi … 
Gå 1 steg till höger. 
Gå sedan rakt upp tills du träffar linjen. 
Du har då gått 1,5 steg. 
Linjen skär y-axeln i … 
Du känner två punkter… 
Dra en linje… 
En linje går genom … är parallell med x-axeln. 
…parallell med y-axeln… 
 
Förkorta bort t. 
Vi har ”löst ut” s… 
…lätt kan räknas ut, dvs. ”lös ut t”.  
…Ohms lag som lyder… 
Sambandet mellan effekten, P… 
Lös ut U ur sambandet. 
Lös ut I ur sambandet. 
Spänningen är lika med effekten gånger strömstyrkan 
Strömstyrkan är lika med effekten delat med spänningen 
 
…Spolman tar betalt… 
Lös ut x. 
…tagit betalt för… (2 st) 
Lös ut  x ur sambanden  
Lös ut C, dvs. skriv om sambanden… 
Vid en viss temperatur visar både Celsiusskalan och… 
 
Hur mycket salt ska tillsättas för att… 
x kg salt tillsätts 
Man ska sätta till 1,6 kg salt. 
Hur mycket vatten måste tillsättas för att… 
En apotekare får en 75-procentig etanollösning genom att blanda… 
 
 
 
 
 
 

 
IM 
IM, IM 
IM, IM, IM 
(2 st) 
IM 
 
IM 
IM, IM 
IM, IM 
IM, IM 
IM, IM 
IM 
IM 
IM, IM 
IM 
 
IM 
IM 
IM 
IM, IM 
IM 
IM 
IM 
IM, IM 
IM 
 
IM 
IM 
IM (2 st) 
IM  
IM 
IM 
 
IM 
IM 
IM 
IM 
IM 
 
 
 

 
V 
V, S 
V, S, S 
(2st) 
V 
 
V 
V, S 
V, V 
V, S 
V, S 
V 
V 
V, S 
S 
 
V 
V, PL 
V, PL 
S, V 
S 
V, PL 
V, PL 
S, S 
S 
 
V 
V, PL 
V (2 st) 
V, PL 
V, PL 
V 
 
V 
V 
V, VP 
V 
V 
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134 
 
 
 
 
 
 
 
 
135 
 

 
Sammanfattning: 
För varje värde på x ger funktionen… 
Funktionsmaskin 
x = 2 ger y = 6 
Talparen … beskriver samma funktion… 
x = 8 ger y = 8+4 = 12 
Varje term inuti parentesen… 
Lägg till 2 på båda sidorna. 
 
Förklara och ge exempel på: 
hur du kan ”lösa ut” olika variabler ur ett uttryck 
…fyra funktioner som var och en beskriver en rät linje. 
 
 

 
 
IM 
IM 
IM 
IM 
IM 
IM 
IM 
 
IM 
IM, IM 
IM 

 
 
V 
S 
V 
V 
V 
Prep 
V, PL 
 
V 
V, PL, S 
V 
 
 

 
 
Förteckning över förkortningar i tabellen: 
 
BM - Begreppslig metafor  
IM - Inaktiv metafor  
AM - Aktiv metafor  
 
 
 

V - Verb  
PL - Verbpartikel 
S - Substantiv  
Adv - Adverb  
Prep - Prepositioner  
Adj - Adjektiv  

 
 
 
 


