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Abstract 
The aim of the study is to perform a linguistic analysis of mathematics textbooks. 

Mathematical text exercises are built up of linguistic structures which are significant for 

the pupil’s understanding of text exercises. Two different mathematics textbooks for 

grade three are analysed: Prima matematik and Tummen upp. The aim is to investigate 

how text exercises in mathematics textbooks are linguistically structured. The study 

analyses the style, form and content of the text and its relation to the reader. The result 

shows that the content of the text exercises is close to the pupil’s everyday reality, 

which ensures a close and strong relationship between the writer and the reader. 

Something which can entail difficulties for reading comprehension, however, is that the 

form consists of meaning-bearing mathematical terms which it can be difficult to relate 

to. Since the mathematical language and the everyday Swedish language meet in text 

exercises, it is important that they interact well with each other. 
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1 Inledning 
En god läsförmåga och matematiska kunskaper är grunden för ett livslångt lärande. Det 

är färdigheter som krävs för att kunna verka och leva i samhället. Som aktiva 

medborgare förväntas vi ta del av informationsflödet i samhället för att kunna vara med 

och påverka (Lundberg & Sterner 2006:6 f.). Skolan har i uppdrag att förbereda 

eleverna för framtiden samt att ge verktyg för att kunna utveckla och bidra till ett bättre 

samhälle (Lgr11 2011:9). Trots det sjunker svenska elevers resultat i matematik och 

läsförståelse i internationella jämförelser (Skolverket 2015). Språket har en stor 

betydelse för skolan då det är ett gemensamt verktyg för att utveckla elevers kunskaper 

och färdigheter i alla skolämnen. Det syns inte minst i matematiken som är uppbyggt av 

språk och kräver att eleven har förmågan att kunna läsa och förstå en text. Den språkliga 

uppbyggnaden i matematikläroböcker spelar en stor roll för elevens förmåga att förstå 

en textuppgift.  

 

I matematikläroböckerna möts två skilda enheter, det vardagliga, svenska språket och 

det matematiska språket. Det vardagliga, svenska språket symboliseras av vardagsnära, 

familjära ord och verklighetsanknutna situationer. Det matematiska språket innebär 

matematiska begrepp såsom addition, cirkel och centimeter. Malmer (2002:45 f.) menar 

att det matematiska språket ofta beskrivs som något främmande som eleverna inte kan 

känna igen sig i, i motsats till det vardagliga som upplevs bekant och något som 

anknyter till deras verklighet. De båda språken måste samverka och bli en helhet för att 

gynna elevens förståelse och utveckling av färdigheter. I läroböcker kan det ske en 

krock mellan de båda enheterna. Det matematiska språket bäddas in i det vardagliga 

språket och de tenderar att åtskiljas istället för att samverka, vilket kan få konsekvenser 

för elevens förståelse av textuppgifter. Alltför ofta är det den bristande förståelsen för 

de matematiska begreppen som ställer till problem vid lösandet av textuppgifter 

(Malmer 2002:49 f.). Det är därför viktigt att språket i matematiska läromedel 

uppmärksammas och är väl fungerande eftersom det är vad de framtida 

samhällsmedborgarna, eleverna, ska lära (Strömquist 1995:11). 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att göra en språklig analys av textuppgifter i 

matematikläromedel genom att utgå från tre strukturer. De benämns som textuell 

struktur, ideationell struktur och interpersonell struktur och ger möjlighet att studera 
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textens form, innehåll och relation till läsaren. De tre strukturerna är grunden i språkets 

användning och belyser grammatiken och dess betydelse. Alla tre strukturer är synbara i 

alla texter och till stor del beroende av varandra. Genom att studera samtliga strukturer 

synliggörs eventuella krockar och/eller samspel mellan det matematiska och det 

vardagliga språket.  

 

Det finns matematikläromedel för yngre åldrar som är uppbyggda av olika typer av 

uppgifter. I studien analyseras textuppgiftsexempel från två matematiska läromedel för 

årskurs 3. Anledningen till att textuppgifter analyseras är för att de båda språken, 

matematiskt och vardagligt språk, möts och samspelar där. Utifrån syftet ställs följande 

frågor: 

• Hur ser den textuella strukturen ut i textuppgiftsexempel med avseende på 

textens form och hur den byggs upp av språkliga enheter? 

• Hur ser den ideationella strukturen ut i textuppgiftsexempel med avseende på 

textens innehåll och möjligheten att kunna relatera till det?  

• Hur ser den interpersonella strukturen ut i textuppgiftsexempel med avseende på 

den sociala relationen mellan läsare och skribent? 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
Avsnittet inleds med en kort presentation av läsbarhet och begriplighet, följt av en 

forskningsöversikt om matematiska termer och dess användning i textuppgifter. 

Avslutningsvis beskrivs den teoretiska utgångspunkten för studien.  

 

2.1 Läsbarhet och begriplighet 

I dagens samhälle ställs stora krav på medborgaren att kunna tillägna sig skriftlig 

information. Reichenberg och Lundberg (2011:5) framhäver utanförskapet som bildas 

när människan inte kan tillgodogöra sig samhällets textmaterial. Risken blir 

överhängande att viktig information går förlorad, vilket i sin tur bidrar till begränsade 

möjligheter för medborgaren att kunna vara med och påverka samhällets utveckling. 

Läsförmågan är avgörande för att kunna verka och leva i samhället. Risken finns att 

medborgare utan läsförmåga förloras i en multimedial värld. Skolan har i uppdrag att 

förbereda eleverna för det snabba informationsflödet och förmedla de kunskaper som 

samhället kräver (Lgr 11 2011:9). Det är skolans ansvar att eleverna i sin undervisning 

ges möjligheter att utveckla sin läsfärdighet och språkförståelse för att de ska kunna 
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leva upp till de krav som samhället ställer. Det är genom läsning som eleverna berikas 

med kunskaper och färdigheter i andra ämnen där en god läsförmåga även är helt 

avgörande för elevernas fortsatta skolgång (Reichenberg 2014:7). 

När eleven möter en ny text krävs flertalet förmågor för att kunna tillgodogöra sig 

innehållet på bästa sätt. Läsning är en konst och en komplicerad färdighet som kräver 

lång tid och omfattande övning för att befästas. Läsning delas vanligtvis upp i 

huvuddelarna avkodning och förståelse (Elbro 2004:18). Avkodning innebär att 

identifiera eller känna igen det skrivna ordet medan förståelsen sätter in orden i ett 

sammanhang och hjälper oss att tolka olika texter och deras innehåll. När både 

avkodning och förståelse fungerar väl innebär det att eleven har en god läsfärdighet 

(Elbro 2004:18). De två komponenterna är nödvändiga i läsprocessen och avkodningen 

är en avgörande förutsättning för förståelsen. I avkodningsskedet kodas det skriftliga 

meddelandet och en identifikation av det skrivna ordet görs. Avkodningen bidrar till ett 

igenkännande av ordet och när en text läses avkodas ord (Elbro 2004:26 f.). När 

avkodningen flyter tar den andra komponenten vid, förståelsen. Det är en färdighet som 

innefattar alla de komponenter som krävs för att återskapa ett innehåll utifrån det 

avkodade ordet. Förståelse innebär att kunna skapa språkliga inre bilder, ha kunskap om 

underförstådda betydelser och textens värld (Elbro 2004:27). Sammanfattningsvis kan 

läsningen summeras som en process där det skrivna ordet avkodas och identifieras för 

att sedan återskapas till ett innehåll som utifrån förhandskunskaper tolkas och förstås. 

De två komponenterna avkodning och förståelse bildar tillsammans den samlade 

läsfärdigheten (Elbro 2004:27).  

Det finns olika typer av förståelse, läsbarhet och begriplighet, som bidrar till en god 

läsfärdighet. Reichenberg och Lundberg (2011:21) definierar begreppet läsbarhet som 

de språkliga drag som gör texten begriplig, med andra ord enklare att förstå och ta till 

sig. De språkliga drag som kan vara avgörande för läsbarheten är till exempel 

frekvensen av abstrakta ord, ovanliga ord, långa ord, långa meningar och ett tätt 

faktainnehåll. Även Melander (1995:7) understryker att det är textens struktur som är 

viktig för läsbarheten och att det är de språkliga dragen som avgör graden av läsbarhet. 

Utifrån de språkliga dragen kan en text bedömas och en uppfattning om textens 

svårighetsgrad bildas. Genom att anpassa de språkliga dragen kan innehållet anpassas 

till den tilltänkta läsaren och på så sätt bli mer tillgängligt. Om de språkliga dragen 

medför att språket i texten blir svårt brister det i förståelsen och läsningen blir en 
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obegriplig process där innehållet inte går att relatera till och språket blir något 

främmande (Elbro 2004:27). En annan aspekt för hur en text kan vara mer eller mindre 

lättillgänglig är att studera textens begriplighet. Till skillnad från läsbarheten som beror 

på enskilda språkliga drag i strukturen (formen) kan begriplighet kopplas till textens 

användning (funktion), det vill säga: vem är läsare av texten och vad vill läsaren få ut av 

texten? Istället för att fokusera på textens enskilda språkliga drag undersöks den utifrån 

ett helhetsperspektiv (Melander 1995:34 f.). Begripligheten ger möjlighet att koppla ett 

mer eller mindre konkret innehåll, till de ord och uttryck, det språk, som vi dagligen 

möter. Språkanvändningen ser ofta ut så, att vi konkretiserar ett innehåll, anknyter till 

kända erfarenheter och använder välkända ord. En läsare ställer ofta krav på att det ska 

finnas en verklighetsanknytning i de texter han möter och därför är det viktigt att texten 

är nära förknippad med läsaren (Lindberg 1985: 11). Om textens funktion inte är 

anpassad efter läsarens behov kan det leda till låg begriplighet av texten (Melander 

1995:37).  

Läsning är en avgörande färdighet för eleverna i skolan när de ska tillägna sig nya 

kunskaper. Matematiken är ett ämne som är uppbyggt av flertalet specifika matematiska 

termer som kräver god ordförståelse och kunskap om termernas innebörd. Eleverna 

möter textuppgifter i sina matematikläromedel som kräver läsning. Ordförrådet blir 

således avgörande för läsförståelsen och för förmågan att kunna lösa och förstå en 

matematisk textuppgift (Lundberg & Sterner 2006:29). Språket har en stor betydelse för 

matematiken och att många elever misslyckas kan bero på matematikens specifika 

begrepps- och termsystem och inte på grund av brister i förmågan att utföra 

räkneoperationer (Malmer 2002:8).  

2.2 Två olika språk 

Det språk som dagligen används, det vardagliga språket, spelar en viktig roll för 

matematiken och förståelsen för ämnet, men matematiken har även ett eget språk i form 

av matematiska termer. Det matematiska språket innefattar ord som sällan förekommer i 

vardagliga sammanhang och som är knutna till ämnet matematik. Diagnosmaterialet 

Analys av Läsförståelse i Problemlösning (ALP), bygger på flera undersökningar och 

många års praktiskt arbete med barn och visar att det är den språkliga kompetensen som 

ofta brister snarare än räknefärdigheterna. Resultatet visar att elever i många fall 

upplever de matematiska termerna som något främmande och distanserat från deras 

egen verklighet (Malmer 2002: 45 ff.). På grund av distansen blir det svårt att ta till sig 
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och på så vis känna delaktighet. I Löwing (2008) beskrivs en teori som bygger på 

internationell forskning och ett mångårigt forsknings- och utvecklingsarbete om 

undervisningsprocessen och elevers tänkande. Det matematiska språket är ofta väldigt 

kortfattat och stelt. Det är vanligtvis av en mer abstrakt, formell stil vilket innebär att 

bruket av termer och begrepp är mer precist och exakt (Löwing 2008:42). Det är därför 

ofta svårare att relatera till det matematiska språket, den formella, abstrakta stilen 

(Hellspong & Ledin 1997:207). I motsats till detta är det vardagliga språket mer 

informellt i stilen, vilket innebär att termerna och begreppen många gånger anknyter till 

det vardagliga livet. Det är även lättare att relatera till (Löwing 2008:42). I skolan möter 

eleven de båda språken och hos läraren ligger ett stort ansvar att arbeta med språken. 

Svårigheten blir ofta att växla mellan det vardagliga och det matematiska språket 

eftersom ett och samma begrepp kan ha både en vardaglig och matematisk betydelse. 

Om eleven stöter på ett vardagligt ord i en matematisk textuppgift kan missuppfattning 

uppstå. Rymmer är ett begrepp som i dess matematiska betydelse innebär att det får plats 

en viss mängd vätska i ett glas eller en flaska. I den vardagliga betydelsen innebär det 

dock att någon flyr. Doverborg & Pramling (1995:81) menar att lärarens korrekthet vid 

användandet av begrepp är avgörande för förståelsen av sammanhanget. De ger exempel 

på begrepp som lätt kan förväxlas, såsom att mindre och färre ses som synonymer, när 

de i själva verket har helt skilda betydelser. Även Löwing (2008:143) betonar 

matematikens språkbruk och menar att ord med dubbel betydelse eller fel associationer 

kan skapa förvirring hos eleverna. Ett exempel på detta är att ”när vi förlänger eller 

förkortar ett bråk så blir detta varken längre eller kortare” (Löwing 2008:143). Dagligen 

påträffar elever fenomen likt dessa i sina matematikböcker då de löser textuppgifter. En 

betydelsefull aspekt för att belysa det och för att kunna konkretisera de abstrakta, 

matematiska begreppen är att diskutera och arbeta med dem (Malmer 2002:45 ff.). 

Övergången mellan det konkreta och det abstrakta språket måste dock ske stegvis och 

vara väl anknutet till elevernas verklighet. Intresset för matematiken riskerar annars att 

minska om förståelsen saknas (Skolverket 2003:29).  

 

2.2.1 Textuppgift 

Matematiska textuppgifter likt de som elever dagligen möter i sina läromedel består ofta 

av komprimerade texter där informationen är knapphändig men väldigt exakt. Lundberg 

& Sterner har i sin undersökning från 2006 konstaterat att bakom räkne- och 

lässvårigheter finns en gemensam faktor. I undersökningen visade det sig att flera elever 



 

 8 

klarade räkningen bra och läsningen dåligt. Däremot hade ingen elev som läste bra 

problem med räkningen (Lundberg & Sterner 2006:9). Det ställs stora krav på elevernas 

förmåga att tolka viktiga matematiska ord och uttryck för att uppgiften ska kunna lösas 

(Lundberg & Sterner 2006:46). Textuppgifter inom matematiken innehåller, utöver 

begrepp med dubbla betydelser, även ord som sällan förekommer i elevens vardag, det 

vill säga matematiska termer. Lundberg & Sterner (2002:94) klargör att en eventuell 

felläsning av ett enstaka matematiskt begrepp kan leda till misstolkning. 

Textuppgifternas struktur bidrar till att många elever struntar i att läsa texten och 

försöker ge sig på siffrorna direkt, en strategi som är väldigt opålitlig då eleven kan gå 

miste om relevant information. Det finns andra mycket opålitliga strategier vid lösandet 

av textuppgifter, exempelvis att söka efter signalord (Lundberg & Sterner 2006:79). 

Vissa vardagliga begrepp som sätts in i en matematisk kontext förknippas ibland med 

ett specifikt räknesätt. Dock är det inte alltid genomförbart då begreppen, så kallade 

signalord, får olika innebörder beroende på i vilken uppgift de skrivs i. Eleverna 

förknippar till exempel ordet tillsammans med räknesättet addition vilket är en felaktig 

strategi i exemplet nedan (Lundberg och Sterner 2006:79 f.): 

 

 

 

I det här exemplet signalerar inte ordet tillsammans addition utan uppgiften kräver 

tvärtom en subtraktionsberäkning. Eleven måste förstå textens helhet och den situation 

som beskrivs i textuppgiften och inte försöka rycka ur enskilda signalord för att lösa 

uppgiften. Genom att leta efter uppgiftens signalord försöker eleverna att tolka texten 

och på så sätt få en beskrivning om hur de ska gå tillväga för att lösa den (Österholm 

2009:158). Risken finns då att beräkningen blir felaktig utifrån vad som efterfrågades i 

uppgiften. Räkneoperationen kan vara korrekt, men svaret blir fel eftersom förståelsen 

av texten gick förlorad och att eleven därmed använde en felaktig räknestrategi.  

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

I studien analyseras hur den språkliga strukturen ser ut i läromedels textuppgifter. 

Undersökningen utgår från språkbeskrivningsmodellen funktionell grammatik vars 

”viktigaste uppgift är att fungera som ett redskap för att hjälpa människor att förstå sig 

på och utveckla sitt eget språk” (Holmberg & Karlsson 2006:17). Språket anses vara en 

betydelsefull handling för den kommunikation som skapas mellan människor.  

Två glassar kostar tillsammans 30 kr. Den ena glassen kostar 10 kr. Vad 
kostar den andra? 
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Den funktionella grammatiken är ett verktyg som används vid textanalys för att kunna 

tala om texter, dess skribenter, vad de gör samt varför det görs. Med andra ord tar den 

sin utgångspunkt i hur vi som skribenter utnyttjar språket för att skapa betydelse i texter. 

(Holmberg & Karlsson 2006:9 ff.). Den funktionella grammatiken sätter betydelsen och 

användningen av texten i fokus, inte enbart formen i sig. Teorin studerar språkets 

användning och hur den ger oss möjlighet att kommunicera med andra människor 

(Holmberg & Karlsson 2006:9 ff.).  

 

Undersökningen baseras på funktionell grammatik eftersom grammatiken och dess 

betydelse är det som belyses främst i studien. Holmberg & Karlsson (2006:18) beskriver 

att språket byggs upp av tre övergripande strukturer1 som är grunden i språkets 

användning. De benämns som textuell struktur, ideationell struktur samt interpersonell 

struktur. Med hjälp av de tre olika strukturerna är det möjligt att se och samtala om 

texters betydelser ur tre olika perspektiv. Den textuella strukturen är textens form och 

hur den byggs upp av språkliga enheter. Den ideationella strukturen är textens innehåll 

och vilka möjligheter det finns att kunna relatera till det. Slutligen är den interpersonella 

strukturen den sociala relationen mellan läsare och skribent (Hellspong & Ledin 

1997:65 ff.). De tre olika strukturerna är till största del sammanlänkade och beroende av 

varandra i texter. Alla tre finns alltid representerade i alla texttyper och den ena kan inte 

verka utan de andra (Hellspong & Ledin 1997:115). 

 

3 Metod och material 
Avsnittet inleds med en presentation av studiens material och vilka urvalskriterier och 
avgränsningar som undersökningen har utgått från. Därefter presenteras kritik av 
materialet, följt av analysmetod där analyskategorierna beskrivs. Avslutningsvis 
presenteras metodkritik.  
 

3.1 Material: urval och avgränsningar 

Undersökningens material består av textuppgifter hämtade ur två matematikläromedel 
för årskurs 3. Skolan ska utgå från den aktuella läroplanen, Lgr11, och därför är 
materialet till undersökningen författade utifrån den. Textuppgifterna tillhör även olika 
matematiska områden inom Lgr 11. De matematiska områdena är geometri, 

                                                
1 Holmberg & Karlsson (2006:18) benämner strukturerna som metafunktioner. 
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taluppfattning och tals användning, problemlösning samt samband och förändringar. 
Textuppgifterna som har analyserats tillhör aldrig ett enstaka område utan berör flera 
matematiska områden samtidigt. Anledningen till valet av två olika material var för att 
textuppgifter utgör en liten del av innehållet. Läromedlen utgör materialet för studien 
eftersom det är ett kunskapskrav att eleverna ska kunna läsa och förstå texter i årskurs 3. 
I läroböcker för årskurs 3 är det en större omfattning textmängd i de textuppgifter som 
finns jämförelsevis med årskurs 1 och årskurs 2 där den traditionella tabellräkningen 
utgör merparten av läromedlen. De uppgifter som har undersökts är tagna ur läromedlen 
Prima matematik och Tummen upp. Sammanlagt har 11 stycken textuppgifter 
analyserats i studien. 
 
Prima matematik består av olika uppgiftsstrukturer i form av: 

• Gissa- och prövauppgifter vilket innebär att eleven får laborera med olika 
material och därefter reflektera över svaret.  

• Tabellräkning såsom 3+4 =, 5+5 = 

• Ringa in- och dra streckuppgifter vilket innebär att rätt svar ska ringas in 
alternativt dra streck mellan samma svarsalternativ, exempelvis dra ett streck 
mellan en bild på fem apelsiner och siffran fem.  

• Olika typer av textuppgifter.  
Prima matematik är inte uppbyggd utifrån specifika kapitel för textuppgifter, 
tabellräkning respektive gissa- och prövauppgifter utan de varvas genom hela boken. 
Undersökningen analyserar textuppgifter valda ur Prima matematik som under resultatet 
benämns Prima 1, Prima 2, Prima 3 och så vidare (se bilagor). Sammanlagt består 
Prima matematik av 25 textuppgifter, vilket motsvarar cirka 10 % av samtliga 
uppgiftsstrukturer. Av de 10 % är en femtedel analyserade i studien.  
 
Tummen upp består också av tabellräkning och flera olika typer av textuppgifter. De 
valda textuppgifterna ur Tummen upp benämns under resultatet som Tummen 1, 
Tummen 2, Tummen 3 och så vidare (se bilagor). Tummen upp består av 30 stycken 
textuppgifter vilket motsvarar cirka 40 % av samtliga uppgiftsstrukturer. Av de 40 % är 
en femtedel analyserade i studien.  
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3.1.1 Materialkritik 

Prima matematik och Tummen upp är endast två av många matematiska läromedel som 
används i skolan idag. Analysen utgår bara från de två läromedlen vilket begränsar 
möjligheterna att överföra resultatet från analysen på alla läromedel. I analysen 
undersöks en femtedel av samtliga textuppgifter i de båda läromedlen varav en generell 
slutsats är omöjlig att göra. En snabb översikt över samtliga textuppgifters innehåll 
visade att innehållet i textuppgifterna var väldigt snarlikt och därför analyserades endast 
en femtedel av textuppgifterna. I Prima matematik valdes medvetet sidorna med 
utmaningar och repetition bort på grund av att de uppgifterna inte alltid är ett krav för 
alla elever att lösa. Därför analyserades bara de allmänna textuppgifterna i boken som 
alla elever kommer att arbeta med.  
 

3.2 Analysmetod 

Valet av analysmetod föll på stilanalys eftersom det ger en möjlighet att sammanfatta 

textens framställning genom att summera de tre olika strukturerna textuell, ideationell 

och interpersonell. Den textuella strukturen undersöker textens form utifrån enskilda ord 

och den ideationella undersöker hur innehållet utifrån de enskilda orden påverkar den 

interpersonella strukturen, där innehållet och orden skapar en relation mellan läsare och 

skribent. En text innehåller alltid de tre olika strukturerna, i olika mängd, och det blir 

därför möjligt att se helheten av textuppgifterna  (Hellspong och Ledin 1997:196 ff.).  

 

Textuppgifterna analyseras utifrån de tre olika strukturerna där respektive textuppgift 

kategoriseras till olika stildrag. För att kunna koppla respektive textuppgift till specifika 

stildrag används kriterier. Kriterier i de olika strukturerna är sådana som måste 

uppfyllas för att texten ska kunna kopplas till ett visst stildrag. Några exempel på 

kriterier är långa ord, konkreta respektive abstrakta substantiv samt språkhandlingar. 

Om kriterierna uppfylls bedöms texten att vara av en viss stil. Ett stildrag kan 

sammanfattas som ett utmärkande drag för textens framställningssätt (Hellspong och 

Ledin 1997:198.). De tre strukturerna sammanfattas till en helhet, ett stildrag. Den 

textuella strukturen undersöks utifrån textens form med motsatserna tung och lätt. Den 

ideationella strukturen undersöks utifrån textens innehåll med motsatserna konkret och 

abstrakt. Slutligen undersöks den interpersonella strukturen utifrån relationen mellan 

textens skribent och läsare. Det görs utifrån motsatserna informell och formell. En text 

kan alltså sammanfattas till ett gemensamt stildrag till exempel lätt, konkret och 

informell. Eftersom detta genomförs blir det möjligt att jämföra texter med varandra och 
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då se vilka stildrag som är mest förekommande i läromedel inom matematik.  

 

3.3 Analyskategorier 

Tre olika strukturer har använts för att analysera textuppgifternas stildrag. Utifrån 

motsatser med tillhörande kriterier har textens stildrag tolkats. Nedan presenteras de 

kategorier som använts vid analysen av textuppgifterna.  

 

3.3.1 Textuell struktur – tung och lätt 

Den textuella strukturen tar sin utgångspunkt i textens form och det är möjligt att 

studera textens lexikogrammatik, textbindning och komposition (Hellspong & Ledin 

1997:65). I den analys som görs undersöks lexikogrammatiken och huruvida antalet 

räkneord, fackord (hädanefter benämnt matematiska termer) upprepningar samt långa 

ord förekommer. Följande kriterier är utgångspunkten för analysen: 

• Ordningstal, siffror och tal uttryckta i såväl symboler som i ord, är benämnda 

som räkneord.  

• Matematiska termer innefattar begrepp som uttrycker proportionella samband 

samt begrepp som kan kopplas till matematiken såsom geometriska figurer och 

måttenheter. Dessutom har begreppen rymmer, antal, uppskatta och liter valts 

att benämnas som matematiska termer då de framträder i en matematisk kontext 

och är betydelsefulla enheter för att kunna lösa uppgiften. Dessutom är 

begreppen vanligen förknippade med matematik då de sällan används i 

vardagligt tal. Förekommer samma matematiska term flera gånger i en uppgift 

räknas begreppet dock bara en gång vilket syns i tabell 2 under resultatet.  

• Upprepning innebär att samma begrepp förekommer vid minst två tillfällen i den 

enskilda textuppgiften där eventuella böjningar av begreppet är medräknat. När 

egennamn förekommer räknas inte eventuella tillbakasyftande pronomen som en 

upprepning, exempelvis att deras syftar tillbaka till egennamn.  

• Andelen långa ord i förhållande till samtliga ord i respektive textuppgift. 

Hellspong & Ledin (1997:71) menar att ett långt ord innehåller minst sju 

bokstäver.  

• Genomsnittliga meningslängden samt antalet ord i respektive mening.  

 

Ovanstående kriterier har undersökts i samtliga textuppgifter för att avgöra vilken stil, 

lätt eller tung, som texten övervägande karaktäriseras av. En tung eller lätt stil är 
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avgörande för hur läsaren upplever språket i texten. En tung stil innehåller övervägande 

räkneord, matematiska termer samt långa ord. En lätt stil innehåller tvärtemot få 

räkneord, matematiska termer och långa ord. Ett ytterligare kriterium för en lätt stil är 

upprepningar då det är ett sätt att förenkla texten för läsaren (Hellspong & Ledin 

1997:200 f.).  

 

3.3.2 Ideationell struktur – abstrakt och konkret 

Den ideationella strukturen tar sin utgångspunkt i textens innehåll och framställning. 

Teman, propositioner och perspektiv är tre huvudaspekter för strukturen (Hellspong & 

Ledin 1997:115). I analysen undersöks textuppgifternas huvudsakliga teman och 

inriktningar i innehållet. Utifrån innehållet undersöks antalet konkreta och abstrakta 

substantiv. Konkreta substantiv är sådant som är möjligt att ta på, såsom kapsyler och 

glas, medan ett abstrakt substantiv inte är möjligt att ta på, exempelvis kvadrat och 

rektangel.  

 

Ovanstående kriterier har undersökts i samtliga textuppgifter för att avgöra textens stil, 

abstrakt eller konkret. Den konkreta stilen karaktäriseras av ett högt antal konkreta 

substantiv och situationer som läsaren kan känna igen sig i och relatera till. Den 

abstrakta stilen kännetecknas istället av en högt antal abstrakta substantiv och en text 

som, tvärtemot den konkreta stilen, är svårare att relatera till och känna igen sig i 

(Hellspong & Ledin 1997:202 f.).  

 

3.3.3 Interpersonell struktur – formell och informell 

Den interpersonella strukturen tar sin utgångspunkt i hur relationen, kommunikationen 

och samspelet mellan sändare och mottagare fungerar. Tre grundläggande komponenter 

för strukturen är språkhandlingar, ramar och attityder (Hellspong & Ledin 1997:158). I 

analysen undersöks språkhandlingar i form av frågor, uppmaningar och tilltal till läsaren 

för att avgöra textens formalitetsgrad.  

 

Ovanstående kriterier har undersökts i samtliga textuppgifter för att avgöra textens stil, 

formell eller informell samt formalitetsgraden av texten. En text som innehåller 

språkhandlingar skapar en relation mellan läsare och skribent, vilket också är kriterier 

för den informella stilen i studien. En informell stil är familjärt uppbyggd och innehåller 

vardagliga situationer och händelser som läsaren kan känna igen sig i och relatera till. 
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En text som inte innehåller några språkhandlingar är av en formell stil. Texter där 

händelser och situationer inte är familjärt uppbyggda tyder också på en formell stil. En 

formell stil byggs dessutom upp av formella begrepp, som i analysen innebär 

matematiska termer (Hellspong & Ledin 1997: 206 ff.).  

 

3.3.4 Metodkritik 

I analysmetoden har det gjorts urval där samtliga textuppgifter undersöks utifrån de tre 

analyskategorierna textuell, ideationell och interpersonell. Varje analyskategori har 

tillhörande kriterier som undersöks i textuppgifterna. I och med att vi under varje 

analyskategori utgår ifrån redan förutbestämda kriterier finns risken att vi missar andra 

intressanta aspekter i textuppgifterna. Analysmetoden innehåller tydliga kategorier med 

tillhörande kriterier. I textuppgifterna undersöks kriterierna och när de hittas 

klassificeras de till respektive analyskategori. Det kan bli konsekvenser av att vi fastnar 

i våra analyskategorier och går miste om andra intressanta infallsvinklar när vi varit 

upptagna med att studera textuppgifterna utifrån våra kriterier. 

 

En stilanalys är en systematisk metod som gör det möjligt att dra en generell slutsats för 

samtliga undersökta textuppgifter utifrån samtliga strukturer (Hellspong & Ledin 

1997:213). Resultatet från studien blir dock mer av en fallstudie än en generalisering 

eftersom textomfattningen i materialet är begränsat, ett litet material att röra oss med. 

Det går inte att göra en generalisering över alla textuppgifter i alla läromedel utifrån 

studien. I vår analys ges den textuella strukturen mer plats än de övriga två strukturerna. 

Det beror på att textuppgifterna utifrån den textuella strukturen har analyserats utifrån 

den lexikala nivån som berör enskilda ord. Matematiken är uppbyggd av enskilda 

begrepp med betydelsefull och informationsbärande innebörd varför det gör den 

lexikala nivån extra intressant att fördjupa sig i. På grund av att textmängden i en 

matematisk textuppgift inte är speciellt omfattande blir den ideationella strukturen och 

den interpersonella strukturen inte analyserade med samma fördjupning. Det finns inte 

lika mycket att säga om teman och språkhandlingar i en matematisk uppgift som det gör 

om den lexikala nivån. Även om det i den ideationella och interpersonella strukturen har 

uppkommit intressanta och kritiska aspekter. Innehållet består till exempel av 

vardagsnära situationer blandat med matematiska termer samt hur relationen mellan 

läsare och skribent samspelar på olika nivåer.  
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I analysen har även flera subjektiva tolkningar gjorts. Det finns flera begrepp där 

gränsen mellan vad som är ett matematiskt begrepp och inte, är hårfin. Vid sådana 

tillfällen har vi argumenterat för varför vi tycker att det ska vara ett matematiskt 

begrepp eller inte. Det är därför våra definitioner av vad som bör räknas som en 

matematisk term eller inte blir väldigt subjektiva. Även gränsen mellan konkreta 

substantiv och abstrakta substantiv är inte tydlig i alla uppgifter. Det finns kriterier för 

vad vi anser är ett konkret respektive abstrakt substantiv men flera abstrakta substantiv 

skulle i sin kontext kunna anses vara av mer konkret karaktär. Därför finns det i 

analysen en subjektivitet där vi tolkar utifrån våra egna erfarenheter och kunskaper. Om 

någon annan hade gjort samma analys hade de med stor sannolikhet fått ett annat 

resultat då dennes tolkningar hade varit annorlunda. Viktigt att ha i åtanke är att andra 

analysverktyg säkerligen hade gett oss ett annat resultat. Om vi till exempel hade valt att 

utgå ifrån en annan teori än den funktionella grammatiken hade vi valt att undersöka 

andra aspekter och därför automatiskt fått ett annat resultat. Alla analyser som gjorts är 

dessutom våra egna tolkningar. Om undersökningen genomförs av någon annan 

kommer resultatet att se annorlunda ut eftersom vi alla har olika erfarenheter och 

tolkningar görs utifrån dessa.  

 

4 Resultat 
Under detta avsnitt presenteras studiens resultat. Det inleds med textuell struktur och 

ideationell struktur följt av den interpersonella strukturen. Resultatet kommer att 

redovisas genom kvantitativ data i form av tabeller tillsammans med kvalitativa 

resonemang. De exempel som visas kommer att markeras med fet stil i respektive figur. 

Under var och en av de tre analyskategorierna ges exempel på vilka stildrag som 

textuppgifterna anammar utifrån de beskrivna kriterierna. Avslutningsvis ges en 

övergripande sammanfattning av samtliga analyserade textuppgifter.  

 

4.1 Textuell struktur – lätt och tung 

Utifrån de analyserade uppgifterna visar det sig att samtliga elva textuppgifter är av lätt 

stil. Kriterier för en lätt stil är att flera upprepningar av substantiv förekommer vilket 

förenklar texten för läsaren samt att det är en hög frekvens av korta ord. Matematiska 

termer och räkneord finns i textuppgifterna men i en mindre utsträckning. 

Meningslängden i textuppgifterna varierar men fler än hälften av meningarna ligger 
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kring genomsnittet, det vill säga 8,02 ord per mening. Nedan presenteras samtliga 

kriterier med tillhörande exempel, tabeller och resonemang. 

 

Upprepningar är frekvent förekommande i samtliga analyserade textuppgifter. De består 

främst av substantiv och matematiska termer. Upprepningarna i textuppgifterna gör 

texten mer begriplig och lättare att förstå. Istället för att ändra substantiven till 

pronomen upprepas samma substantiv om och om igen för att textuppgiften ska bli 

lättare att begripa. På så sätt behöver läsaren inte syfta tillbaka i texten och behöver 

således inte hålla en massa information i huvudet: 

 

Figur 1 – exempel på upprepningar 

 

 

I figur 1 förekommer flertalet upprepningar där både substantiv och matematiska termer 

upprepas flertalet gånger. Upprepningarna ger läsaren påminnelser om textens innehåll 

och ger en service om vart läsaren är på väg.  

 

I figur 2 visas endast exempel på upprepade substantiv där egennamn och 

tingbeteckningar återkommer: 

 

Figur 2 – exempel på upprepningar 

 

 

 

 

Det är ett vanligt förekommande fenomen med upprepningar i textuppgifterna. I tabell 1 

har beräkningar gjorts av antalet upprepningar i jämförelse med sammanlagda antalet 

ord i textuppgiften. Den sammanlagda procenten visar en sammanslagen beräkning över 

antalet upprepade substantiv och antalet upprepade matematiska termer i respektive 

textuppgift.  

 

 

Tabell 1 – Översikt över antal upprepningar i textuppgifterna  

Polly och Milton ritar var sin kvadrat. Pollys kvadrat har dubbelt så lång omkrets som 
Miltons. Rita hur stora deras kvadrater kan vara. Skriv omkretsen. 

Elsa har 50 kapsyler och Amir har 100 kapsyler. 
 
a. Hur många fler kapsyler har Amir än Elsa? 
b. Hur många ska Amir ge till Elsa för att de ska ha lika många? Visa hur du tänker. 
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Uppgiftsnamn Antal upprepade 

substantiv 

Antal upprepade 

matematiska termer 

Sammanlagd 

avrundad procent 

Prima 1 2/23 0/23 9% 

Prima 2 4/21 5/21 43% 

Prima 3 4/25 5/25 36% 

Prima 4 3/25 0/25 12% 

Prima 5 4/18 0/18 22% 

Tummen 1 0/31 4/31 13% 

Tummen 2 9/35 0/35 26% 

Tummen 3 4/19 2/19 32% 

Tummen 4 2/30 0/30 7% 

Tummen 5 2/31 2/31 13% 

Tummen 6 10/32 0/32 31% 

 

Som tabellen visar förekommer det upprepningar i samtliga textuppgifter där upprepade 

substantiv är det mest förekommande. Användningen av upprepade substantiv är ofta i 

form av egennamn eller tingbeteckningar och används för att förenkla texterna och göra 

dem mer begripliga. I de analyserade uppgifterna har även frekvensen matematiska 

termer och räkneord undersökts.  

 

I tabell 2 presenteras en översikt över samtliga textuppgifter samt huruvida matematiska 

termer och räkneord är vanligt förekommande. Beräkningarna i tabell 2 är gjorda utifrån 

antalet matematiska termer tillsammans med antalet räkneord i jämförelse med det 

sammanlagda antalet ord som finns i textuppgifterna. Den sammanlagda procenten visar 

antalet matematiska termer tillsammans med antalet räkneord i respektive textuppgift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 – översikt över antal matematiska termer och räkneord i textuppgifterna 
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Uppgiftsnamn Antal matematiska termer Antal räkneord Sammanlagd 

avrundad procent 

Prima 1 0/23 2/23 9% 

Prima2 3/21 0/21 14% 

Prima 3 3/25 0/25 12% 

Prima 4 0/24 5/24 21% 

Prima 5 1/18 1/18 11% 

Tummen 1 2/31 2/31 13% 

Tummen 2 0/35 2/35 6% 

Tummen 3 4/19 1/19 26% 

Tummen 4 0/30 3/30 10% 

Tummen 5 3/31 2/31 16% 

Tummen 6 0/32 5/32 16% 

 

Som tabell 2 visar är frekvensen av matematiska termer och räkneord överlag låg. Det 

är bara i fyra textuppgifter som det förekommer både matematiska termer och räkneord. 

I de uppgifter där matematiska termer förekommer är det ofta i form av upprepningar 

(se figur 1). På grund av upprepningarna av de matematiska termerna ställs det stora 

krav på elevens ordförståelse för att textuppgiften ska bli begriplig. Under de tidiga 

skolåren möter en elev flera matematiska termer vilket ställer höga krav på elevernas 

ordförståelse om de ska ha någon möjlighet att lösa textuppgiften. Ordförrådet blir 

således avgörande för att kunna lösa en matematisk uppgift (Lundberg & Sterner 2006). 

Trots att de matematiska termerna är förhållandevis få är de väldigt betydelsefulla och 

informationsbärande delar när uppgiften ska lösas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 3 redovisas en översikt över antalet långa ord i textuppgifterna. 
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Tabell 3 – översikt över antalet långa ord i textuppgifterna 

Uppgiftsnamn Antal långa ord Avrundad procent 

Prima 1 3/23 13% 

Prima2 4/21 19% 

Prima 3 7/25 28% 

Prima 4 3/24 13% 

Prima 5 5/18 28% 

Tummen 1 6/31 19% 

Tummen 2 3/35 9% 

Tummen 3 3/19 16% 

Tummen4 3/30 10% 

Tummen5 4/31 13% 

Tummen6 4/32 13% 

 

Som tabell 3 redovisar är frekvensen långa ord relativt låg i samtliga textuppgifter. Ett 

lågt antal långa ord tyder på en lätt stil (Hellspong & Ledin 1997:200 f.). Att observera 

är dock att flera av de långa orden som förekommer i textuppgifterna är upprepningar 

(se figur 1) samt att flera av dem är matematiska termer. När ett långt ord är i form av 

en matematisk term blir texten tung att läsa och svårare att förstå (Hellspong & Ledin 

1997:200 f.). Däremot förekommer det också andra långa ord i form av till exempel 

substantiv och olika böjningsformer av substantiv. En förklaring till varför antalet långa 

ord är relativt låg kan vara att textuppgifterna trots allt är anpassade till barn och alltså 

klassas som barntexter. Barntexter innehåller ofta korta ord i form av småord, 

egennamn och tingbeteckningar.   

 

I textuppgifterna har även den genomsnittliga meningslängden beräknats. I tabell 4 

redovisas en översikt över samtliga textuppgifters meningar, hur många meningar varje 

enskild uppgift innehåller samt hur många ord det finns i varje mening.  

 

 

 

 

 

Tabell 4 – översikt över den  genomsnittliga meningslängden i textuppgifterna 
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Uppgiftsnamn Mening 1 Mening 2 Mening 3 Mening 4 Mening 5 

Prima 1 5 8 10   

Prima 2 7 9 3 2  

Prima 3 7 9 7 2  

Prima 4 8 10 6   

Prima 5 11 7    

Tummen 1 25 6    

Tummen 2 9 8 14 4  

Tummen 3 5 8 6   

Tummen4 6 4 6 6 8 

Tummen5 14 13 4   

Tummen6 8 11 13   

 

Utifrån tabell 4 har medelvärdet beräknats. Medelvärdet för den genomsnittliga 

meningslängden är 8,02 ord/mening. Ungefär en tredjedel av alla meningar ligger kring 

genomsnittet 8,02. Då är alla meningar med 7, 8 respektive 9 ord medräknade. 

Resterande meningar har en oerhört stor spridning och det blandas både korta respektive 

långa meningar. Meningsuppbyggnaden i textuppgifterna ställer olika krav på läsaren 

där en kort mening innebär mindre information i huvudet men där innehållet istället blir 

väldigt kort och koncist vilket kan försvåra begripligheten. Långa meningar innebär 

tvärtom att mer information behöver hållas i huvudet men att det med hjälp av flera ord 

kan bli lättare att föra resonemang (Melander 1995:32). Även variation av antalet 

meningar i en textuppgift har betydelse. Flera av textuppgifterna varvar antalet 

meningar där några meningar är väldigt långa och några meningar är väldigt korta. En 

sådan meningsuppbyggnad gör det svårt för läsaren att hitta flytet i sin läsning och att 

behålla all information som krävs för att lösa uppgiften.  

 

Sammanfattningsvis är samtliga analyserade textuppgifter av lätt stil då de kriterier som 

undersökts bidrar till att texten blir av en mer lätt karaktär. Det förekommer flertalet 

upprepningar som ger läsaren en service och förenklar texterna. Frekvensen av 

matematiska termer och räkneord är relativt låg. De förekommer men är förhållandevis 

få men får trots det en stor betydelse för förståelsen av texten. Även antalet långa ord är 

tillsynes lågt vilket kan bero på att textuppgifterna är anpassade för matematikläromedel 

för årskurs 3 vilket gör uppgifterna till barntexter. Det kriterium som sticker ut mest är 

den genomsnittliga meningslängden och variationen i antalet meningar och antalet ord i 
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varje mening. Olika textuppgifter ställer olika krav på läsaren och kan anses vara både 

lätta och tunga. Trots att det finns några kritiska aspekter av tunga stildrag i 

textuppgifterna är samtliga av uppgifterna främst av en lätt stil.  

 

4.2 Ideationell struktur – konkret och abstrakt 

De analyserade textuppgifterna har utifrån den ideationella strukturen undersökts utifrån 

stildragen konkret och abstrakt. Kriterier för att en text ska vara konkret är att antalet 

konkreta substantiv är högt och att texten får en konkretiseringsnivå som är lätt att 

relatera till och känna igen sig i. Tvärtemot är kriterier för en abstrakt stil att antalet 

abstrakta substantiv är högt och att texten får en abstraktionsnivå som är svår att relatera 

till och känns igen sig i (Hellspong & Ledin 1997:202 f.). Utifrån de analyserade 

textuppgifterna är stilen i samtliga uppgifter övervägande konkret men för läsarens 

förståelse innehåller texten betydelsefulla abstrakta substantiv. I tabell 5 presenteras en 

översikt över antalet konkreta substantiv i jämförelse med antalet abstrakta substantiv. 

Jämförelsen görs endast utifrån de substantiv som finns i textuppgifterna där övriga 

småord och övriga ordklasser uteslutits. Substantiven räknas bara en gång där även 

upprepningarna har uteslutits.  

 

Tabell 5 – en översikt över antalet konkreta substantiv och abstrakta substantiv  

Uppgiftsnamn Antalet konkreta substantiv Antalet av abstrakta substantiv 

Prima 1 4/4 motsvarande 100% 4/4 motsvarande 0% 

Prima 2 2/4 motsvarande 50% 2/4 motsvarande 50% 

Prima 3 2/4 motsvarande 50% 2/4 motsvarande 50% 

Prima 4 4/4 motsvarande 100 % 0/4 motsvarande 0% 

Prima 5 4/4 motsvarande 100% 0/4 motsvarande 0% 

Tummen 1 4/7 motsvarande 57% 3/7 motsvarande 43% 

Tummen 2 3/3 motsvarande 100% 0/3 motsvarande 0% 

Tummen 3 2/3 motsvarande 67% 1/3 motsvarande 33% 

Tummen4 4/5 motsvarande 80% 1/5 motsvarande 20% 

Tummen5 1/4 motsvarande 25% 3/4 motsvarande 75% 

Tummen6 6/6 motsvarande 100% 0/6 motsvarande 0% 

 

Generellt sätt visar tabell 5 att substantiven i textuppgifterna överlag är konkreta. De 

abstrakta substantiven som förekommer är matematiska termer i form av geometriska 

figurer och måttenheter. Det intressanta med de abstrakta substantiven är att de bäddas 
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in i konkreta sammanhang och försöker ge en kropp åt matematiken. De abstrakta 

substantiven, de matematiska termerna, konkretiseras genom att det används olika 

uttryck för att göra det abstrakta substantivet levande och till något som går att ta på. En 

geometrisk figur i sin helhet är ett abstrakt substantiv som är ett ting som inte går att ta 

på. Får eleven däremot instruktionen om att rita en geometrisk figur blir situationen mer 

levande vilket gör det lättare att se figuren framför sig. Figuren blir konkretiserad 

utifrån att den skapas och blir levande (se figur 4). Även abstrakta substantiv såsom 

måttenheter blir svåra att ta på när de ställs i sin ensamhet. Ges eleven däremot exempel 

på att ett mjölkpaket innehåller en liter får eleven en referens till hur mycket en liter är 

och det abstrakta substantivet blir konkretiserat.  

 

I de analyserade textuppgifterna framträder de konkreta substantiven i form av 

egennamn och/eller tingbeteckningar. I figur 3 ges exempel på konkreta substantiv.  

 

Figur 3 – exempel på konkreta substantiv 

 

 

 

Konkreta substantiv ger en konkretiseringsnivå som läsaren kan relatera till och känna 

igen sig i (Hellspong & Ledin 1997:203). I figur 3 syns konkreta substantiv i form av 

både egennamn, Milton samt  tingbeteckningar, cd-skivor, discot och låtar. Generellt 

sätt är samtliga textuppgifter uppbyggda på detta sätt, där egennamnet presenteras först 

följt av tingbeteckningar. 

 

I figur 4 redovisas ett exempel på där både konkreta substantiv och abstrakta substantiv 

förekommer och där det görs ett försök till att konkretisera det abstrakta.  

 

Figur 4 – exempel på konkreta substantiv och abstrakta substantiv  

  

 

I figur 4 ges exempel på konkreta substantiv i form av egennamn, Max och Linn. Det 

finns även exempel på abstrakta substantiv, rektangel och area, där det görs ett försök 

till att konkretisera det abstrakta substantivet rektangel genom att sätta in det i ett 

konkret sammanhang. Läsaren blir i uppgiften ombedd att rita rektanglarna vilket kan 

Milton har med sig två cd-skivor till discot. Den första innehåller 19 låtar och den andra 
17 låtar.  
Hur många låtar är det tillsammans? 

Max och Linn ritar var sin rektangel. Max rektangel har hälften så stor area som Linns. 
Rita deras rektanglar. Skriv arean.  
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ses som ett hjälpmedel för läsaren att lättare begripa begreppet. Samtidigt krävs det att 

läsaren vet vad en rektangel är och hur den ser ut i och med att det varken ges någon 

förklaring eller referens till vad en rektangel är eller hur den ser ut.  

 

I figur 5 presenteras ett exempel med både konkreta substantiv och abstrakta substantiv. 

I exemplet konkretiseras det abstrakta substantivet genom att läsaren ges en referens och 

på så sätt blir det abstrakta till något konkret. 

 

Figur 5 – exempel på konkreta och abstrakta substantiv 

 

 

I figur 5 syns exempel på konkreta substantiv i form av mjölkpaket och glas. Det 

abstrakta substantivet som ges i exemplet är måttenheten liter. I uppgiften ges dock en 

referens till en liter, att ett mjölkpaket rymmer en liter, där den abstrakta måttenheten 

som inte går att ta på faktiskt i sammanhanget konkretiseras.  

 

Figur 5 innehåller även begrepp som kan ha dubbel betydelse beroende på om de nämns 

i vardagligt respektive matematiskt sammanhang. Begrepp med dubbel betydelse är inte 

vanligt förekommande i textuppgifterna utan figur 5 är det enda exemplet som visar det. 

I och med att det är av väldigt stor vikt för läsarens förståelse väljer vi att påpeka det. 

Figur 5 visar ett exempel på begrepp som har dubbel betydelse. Begreppet rymmer är ett 

vanligt förekommande ord i elevernas vardag men har i den matematiska terminologin 

en annan betydelse. I figur 5 finns det ytterligare två matematiska begrepp som kan vara 

av stor vikt när det gäller läsarens uppfattning av texten. Begreppen uppskatta och antal 

är uttryck som sällan används i vardagen utan snarare kännetecknas av att användas 

inom matematiken. I det vardagliga språket använder vi oss oftare av hur många istället 

för att säga antal. Även uppskatta är ett typiskt begrepp som vi sällan använder oss av i 

vardagen. Det brukar vi istället översätta med ungefär hur många.  

 

Sammanfattningsvis är den ideationella strukturen av en konkret stil. Antalet konkreta 

substantiv är högre i jämförelse med antalet abstrakta vilket ger en konkretiseringsnivå 

som är lätt att relatera till och känna igen sig i (Hellspong & Ledin 202 f.). I 

textuppgifterna görs det även vissa försök till att konkretisera de abstrakta substantiven 

med hjälp av händelser, situationer, uppmaningar och referenser vilket ytterligare höjer 

Ett mjölkpaket rymmer en liter. Rita det antal glas som mjölkpaketet räcker till. 
Uppskatta först hur mycket glaset rymmer.  
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konkretiseringsnivån. I en av textuppgifterna (se figur 5) förkommer även begrepp med 

dubbel betydelse samt olika betydelser beroende på i vilket sammanhang de nämns. 

Sådana begrepp är också av stor vikt gällande uppfattningen av textens innehåll och 

spelar en stor roll huruvida texten upplevs som konkret respektive abstrakt. 

 

4.3 Interpersonell struktur – informell och formell  

De analyserade textuppgifterna har utifrån den interpersonella strukturen undersökts 

utifrån informella och formella stildrag. Kriterier för att en textuppgift ska klassas som 

informell är att den innehåller språkhandlingar i form av direkta tilltal, frågor och/eller 

uppmaningar. Samspelet mellan läsare och skribent får konsekvenser beroende på hur 

språkhandlingarna framställs. Ett ytterligare kriterium är om formalitetsgraden upplevs 

vara informell, med andra ord att texterna är anpassade till sin läsare och att läsaren på 

så sätt känner igen sig i innehållet. Om uppgifterna inte innehåller några 

språkhandlingar som skapar en slags relation till läsaren, samtidigt som 

formalitetsgraden upplevs vara mer formell, blir det svårare att känna igen sig i 

innehållet. 

 

I figur 6, 7 och 8 ges exempel på olika typer av språkhandlingar såsom direkta tilltal, 

frågor och uppmaningar. Slutligen ges resonemang på hur samspelet mellan läsare och 

skribent påverkas beroende på hur språkhandlingarna framställs.  

 

Figur 6 – exempel på uppmaningar 

 

 

 

Figur 7 – exempel på fråga  

 

 

 

Figur 8 – exempel på uppmaning, frågor och direkt tilltal   

 

 

 

Elsa har 50 kapsyler och Amir har 100 kapsyler 
a) Hur många fler kapsyler har Amir än Elsa? 
b) Hur många ska Amir ge till Elsa för att de ska ha lika många? Visa hur du tänker. 

Polly och Milton ritar var sin kvadrat. Pollys kvadrat har dubbelt så lång omkrets som 
Miltons. Rita hur stora deras kvadrater kan vara. Skriv omkretsen.  

Nora och Milton sorterar legobitar. De har 357 röda bitar och 219 gröna. Hur många fler är 
de röda bitarna än de gröna?  
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De språkhandlingar som ges som exempel i figur 6, 7 och 8 är uppmaningar, frågor och 

direkta tilltal. Språkhandlingar förekommer i samtliga textuppgifter men de varieras. De 

vanligast förekommande är uppmaningar och frågor. Beroende på vilken språkhandling 

som används samt hur, påverkas samspelet mellan läsare och skribent (Hellspong & 

Ledin 1997:207). I figur 6 kan uppmaningarna rita och skriv tolkas som en 

maktutövning då de snarare fungerar mer som en befallning än en uppmaning. Läsaren 

ställs i ett underläge gentemot skribenten som har ett maktperspektiv och befaller 

läsaren att rita och skriva. Skribenten har rätten att befalla läsaren, i det här fallet eleven, 

och denna ges inget val. Samma typ av befallning ges i figur 8 där läsaren även blir 

direkt tilltalad. I figur 7 och 8 redovisas exempel på språkhandlingar i form av frågor. 

Även frågorna kan tolkas som att den osynlige skribenten sätter sin läsare i underläge 

och utövar sin makt. Skribenten tar sig rätten till att ställa frågor till eleven som denna 

måste besvara. Utifrån maktperspektivet skapas en distans mellan skribent och läsare 

där läsaren är underlägsen skribenten och samspelet får negativa konsekvenser 

(Hellspong & Ledin 1997:165). Maktstrukturen som kan tolkas i språkhandlingarna är 

dock oerhört skev på grund av uppgifternas familjära uppbyggnad med egennamn, 

händelser och situationer som känns bekanta och lätta att känna igen sig i. 

Språkhandlingarna däremot är väldigt direkta och framskriva på ett precist sätt. Därför 

blir det svårt att tolka skribentens maktperspektiv gentemot sin läsare.  

 

Ett annat sätt att se på språkhandlingarna är att skribenten faktiskt bjuder in sin läsare i 

texten och låter den utföra uppmaningarna och frågorna. Genom att skribenten i figur 8 

tilltalar sin läsare via ett direkt tilltal uppmanas läsaren att visa sina tankegångar vilket 

kan ses som att skribenten trots allt är intresserad av läsarens tankar och i uppmaningen 

ger läsaren alternativ. Ur ett annat perspektiv kan språkhandlingarna istället ses som ett 

försök till att skapa närhet mellan läsare och skribent och utveckla samspelet (Hellspong 

& Ledin 1997:165). 

 

Det är bara inte maktperspektivet som blir en tolkningsfråga. Även vad det gäller 

formalitetsgraden blir det i textuppgifterna en krock mellan formella matematiska 

termer och informella vardagliga situationer (Hellspong & Ledin 1997:207). Texterna är 

dessutom skapade för en årskurs 3 vilket klassificerar dem som barntexter. Likt i den 

ideationella strukturen där flera exempel visar hur abstrakta substantiv försöker 

konkretiseras försöker även här de formella matematiska termerna bäddas in i 
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informella vardagliga texter för att göra de matematiska termerna till något mer 

informellt och bekant. De matematiska termerna är även av olika karaktär där några av 

dem är mer strikta medan andra är mer vaga. Strikta matematiska termer är geometriska 

figurer och måttenheter som hör hemma inom det matematiska området. Vaga 

matematiska termer är de termer som under den ideationella strukturen benämns som 

begrepp med dubbel betydelse (rymmer) och begrepp med olika betydelse (uppskatta, 

antal) beroende på i vilket sammanhang begreppet står.  

 

Sammanfattningsvis är den interpersonella strukturen av en informell stil då samtliga 

textuppgifter innehåller språkhandlingar som på olika sätt skapar en relation till läsaren. 

Språkhandlingarna kan ses som både negativa och positiva i relation till samspelet 

mellan skribent och läsare. I textuppgifterna bildas också en formalitetskrock där 

formella, matematiska termer bäddas in i en informell, vardaglig text. På grund av 

textuppgifternas huvudsakliga familjära uppbyggnad ses samtliga vara av informell stil.  

 

4.4 Sammanfattning 

Resultatet visar att textuppgifterna i de båda undersökta matematikläromedlen kan 

sammanfattas till ett gemensamt stildrag av främst lätt, konkret och informell stil. Den 

textuella strukturen innehåller låg frekvens av långa ord och lågt antal matematiska 

termer och räkneord som är kriterier för en lätt stil. Textuppgifterna innehåller till 

övervägande del konkreta substantiv och där de abstrakta substantiven i vissa 

textexempel försöker att konkretiseras med hjälp av familjära situationer och händelser. 

Att det finns flera konkreta substantiv i den ideationella strukturen tyder på att samtliga 

textuppgifter är av konkret stil. I den interpersonella strukturen är språkhandlingar i 

form av tilltal, uppmaningar och frågor vanligt förekommande vilket kännetecknar en 

informell stil. Gemensamt för samtliga textuppgifter är dock att det finns kritiska 

aspekter där flera av de tunga, abstrakta och formella kriterierna gör sig synliga. 

 

5 Diskussion 

Språket ses som en av de viktigaste komponenterna för ett livslångt lärande i ett snabbt 

föränderligt samhälle. I skolan fungerar språket som ett gemensamt verktyg för att 

fostra eleverna till aktiva medborgare som påverkar och bidrar till 

samhällsutvecklingen. Matematikämnet är uppbyggt av språk och kräver läsfärdighet. I 
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matematiska textuppgifter möts eleven av en språklig uppbyggnad som blandar 

vardagliga verklighetsanknutna situationer med begrepp bestående av betydelsebärande 

matematiska termer. Det ställs därmed stora krav på eleverna när de ska lösa en 

matematisk textuppgift. Eleverna ska inte bara utföra räkneoperationer utan de måste 

också ha förmågan att avkoda orden, ta till sig innehållet och förstå texten. 

Matematikspråket placeras ofta i ett eget fack på grund av dess specifika begrepps- och 

termsystem. Att ha ett väl utvecklat ordförråd blir därmed avgörande för läsförståelsen 

och i längden oerhört viktigt för att kunna lösa matematiska textuppgifter (Lundberg & 

Sterner 2006).  

Resultatet av studien visar att de analyserade matematiska textuppgifterna innehåller en 

hög frekvens av familjära begrepp, korta ord, konkreta substantiv och språkhandlingar. 

Innehållet i uppgifterna blir därför lätt att relatera till och känna igen sig i och 

mottagaren kan utifrån innehållet skapa inre bilder. Däremot är de förekommande 

matematiska termerna, även om de är få, betydelsefulla informationsbärande delar som 

kräver kunskap och förståelse av dess innebörd. De matematiska termerna tillhör ofta 

inte elevernas eget ordförråd vilket gör begreppen svåra att uppfatta och svåra att 

referera till den egna verkligheten (Malmer 2002). En avgörande förutsättning för att en 

text ska vara läsbar och begriplig är förståelsen av de flesta begreppens innebörd i en 

text. Om kunskapen om begreppen inte finns riskerar hela förståelsen att gå förlorad och 

då blir textuppgiften omöjlig att lösa (Lundberg & Sterner 2006). Därför kan de 

analyserade textuppgifterna skapa svårigheter trots att innehållet är nära förknippat med 

elevernas verklighet. Med andra ord är de analyserade textuppgifterna utifrån en 

ideationell och interpersonell struktur väl anpassade till eleven som mottagare medan 

uppgifterna utifrån en textuell struktur ställer stora krav på elevernas ordförråd och 

begreppsförståelse. Svårigheten med en matematisk textuppgift behöver alltså inte bero 

på själva räkneoperationen. Istället kan det handla om hur eleven utifrån sin förståelse 

av innehållet samt kunskapen om enskilda matematiska begrepps innebörd, kan plocka 

ut den viktigaste informationen och skapa en lösning (Österholm 2009).  

Det är viktigt att språket i läromedel uppmärksammas i och med att språket är en 

kunskapskälla och ett redskap för inlärning. Läromedlen består av texter som alltid har 

ett innehåll och en form, så även matematikläromedel. Beroende på hur olika strukturer 

samspelar i en text kan den språkliga uppbyggnaden upplevas antingen begriplig eller 

svårförstådd. Hellspong och Ledin (1997) menar att när innehållet och formen 
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samspelar skapas en relation mellan skribent och läsare och texten upplevs som något 

nära och igenkännande. På så sätt skapas en närhet. Om innehållet och formen inte 

samspelar skapas en distans mellan parterna och texten upplevs otillgänglig och svår att 

knyta an till. Problemet som uppstår i de analyserade uppgifterna är att de olika 

strukturerna inte alltid nödvändigtvis samspelar med varandra utan anammar olika 

stildrag som kan komma att påverka läsarens förståelse. Genom att använda vissa 

enskilda specifika matematiska termer i en annars förhållandevis vardaglig text tvingas 

mottagaren att växla mellan två olika språk vilket i sig kan skapa svårigheter. När en 

text blandar ett konkret innehåll med abstrakta begrepp blir matematiken ett distanserat, 

främmande och formellt språk (Löwing 2008). För att förstå innebörden av de abstrakta 

delarna i matematiken behövs konkreta upplevelser, praktiska tillämpningar och att 

begreppen arbetas med utifrån flera olika representationsformer (Skolverket 2003). 

Matematiken behöver praktiseras och tillämpas för att kunna uppnå en fullgod förståelse 

hos eleverna (Malmer 2002). Att enbart jobba utifrån ett läromedel är inte tillräcklig 

undervisning för att eleverna ska befästa nya kunskaper, men med det sagt betyder det 

inte att det inte behöver ställas krav på språket i läromedel. 

Läromedel spelar en stor roll i undervisningssammanhang på många skolor ute i landet. 

Läraren avgör i vilken mängd och hur matematikläroboken ska användas vilket i sin tur 

får betydelse för elevernas utveckling (Skolverket 2003). Lärare litar ofta på att 

matematikläroboken helt och fullt anknyter till Lgr11. Får läroboken ta för stor plats i 

undervisningen kan eleverna helt gå miste om eventuella kunskaper som har uteslutits i 

boken eller att den enskilda eleven inte får träna vissa specifika kunskaper som behovet 

kräver. De matematiska termerna och det vardagliga språket sammanförs i matematiska 

textuppgifter. Om en elev gång på gång stöter på svårigheter med exempelvis språket i 

textuppgifterna finns risken att intresset och motivationen för matematiken svalnar. 

Elevens självbild och självförtroende kan bli drabbat om misslyckanden avlöser 

varandra och det uppstår en känsla av meningslöshet (Skolverket 2003). Lärarens 

engagemang och kunnande spelar här en stor roll för att kunna vända den negativa 

trenden. Elevens tro på sig själv måste stärkas och framgångar måste övervinna 

motgångar. Under de tidiga skolåren är ofta attityden till matematik positiv och det 

upplevs som något spännande och intressant medan det under de senare åren alltmer 

övergår till att förknippas med något komplicerat och tråkigt (Skolverket 2003:19). Det 

är svårt att se relevansen och meningsfullheten med ämnet. Det hör ofta ihop med att 
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matematiken alltmer övergår till något abstrakt. Matematiken måste kunna överföras till 

elevernas verklighet och att de ska kunna se nyttan med den i sitt egna liv.  

Malmer (2002:45 ff.) menar att det är viktigt att prata matematik, konkretisera och 

diskutera de olika matematiska begreppen. Eleverna måste själva få fundera kring 

begreppen och sätta ord på deras betydelse. Att tala ger alltså möjligheter att lära. Ofta 

är det förståelsen för begreppen som ställer till problem för eleven vid lösandet av 

textuppgifter. Uppgifter som anknyter till läsarens vardag upplevs ofta som mer 

motiverande att lösa, men trots anknytning kan ett enskilt begrepp ligga till grund för 

bristande förståelse av texten. Fokus på lösandet av textuppgiften flyttas istället till att 

försöka förstå komplicerade begrepp. Eleven måste få möta de matematiska begreppen i 

flera olika sammanhang och inte bara i matematikboken för att kunna befästa dem på 

bästa sätt. Detta tyder på att svårigheten inte nödvändigtvis ligger på det enskilda 

begreppet i sig i textuppgifter utan på vilket sätt läraren och eleverna har arbetat med 

dem. 

Avslutningsvis visar resultatet från studien att det vardagliga innehållet i textuppgifterna 

tenderar att bli distanserat från läsaren eftersom de matematiska begreppen är svårare att 

relatera till sin egen vardag. Därför krävs en varierad undervisning där begreppen syns i 

flera sammanhang och att eleverna får arbeta med dem vid upprepade tillfällen. De båda 

språken, matematik och svenska, får inte ses som två åtskilda enheter utan som en enhet 

med en sammanlänkande bro.   

5.1 Vidare forskning 

För att analysera hur elever uppfattar textuppgifter och var i den språkliga strukturen 

som brister och styrkor finns, skulle en vidare forskning kunna vara att observera och 

intervjua elever ute i klassrummen. Ligger svårigheten i förståelsen av matematiska 

termer, plockar eleven ut signalord och på så vis tolkar uppgiften felaktigt eller ligger 

svagheten i en text som inte överrensstämmer med en anknytande bild? En aspekt skulle 

kunna vara att analysera hur väl läromedlet är anpassat för eleverna som mottagare. En 

ytterligare aspekt som vore intressant att undersöka är hur läroböcker används i skolan 

och hur stor plats de tar i undervisningen. Analyserna skulle ge möjlighet till ett bredare 

och mer sanningsenligt resultat eftersom det baseras på elevernas egen tolkning och 

uppfattning.  
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