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Sammanfattning 
Syftet är att belysa i vilken utsträckning partikelverb och mångtydiga ord förekommer i texten 
i läroböcker för matematik årskurs 3. 

Myndigheten för skolutveckling (2008) har gett ut ett stödmaterial till dem som utformar prov 
och läromedel där de uppmärksammar delar i matematiken som kan orsaka bekymmer för 
både förstaspråkselever och elever med utländsk bakgrund. När eleverna inte förstår språket i 
matematiken kan de inte ta till sig kunskaperna och lösa uppgifter. År 2016 gjorde Nilsson 
och Levin (2016) en studie om hur fördelningen av vardagsord, skolord och vetenskapliga ord 
såg ut i tre vanliga läromedelsserier. Lärares medvetenhet om hur ofta språkliga fallgropar 
förekommer i läroböckerna kan påverka hur de anpassar sin undervisning efter fallgroparna 
och vara vaksamma på vad som behöver förtydligas i språket för eleverna.  

För att få fram svar på mina forskningsfrågor har jag valt att använda mig av en kvantitativ 
innehållsanalys. De valda läroböckerna i studien är Prima Matematik 3A och 3B och Matte 
Direkt Safari 3A och 3B.  Materialet har jag fått fram genom att skriva in all text ur 
matematikläroböckerna på datorn och sedan fått fram ordfrekvens med hjälp av lix.se. 
Därefter gick jag igenom ordfrekvenslistan för att hitta mångtydiga ord. För att identifiera 
partikelverben lästes texterna flera gånger. Listorna med de olika texterna lästes igenom för 
att erhålla överenstämmelse med de ord och begrepp i de olika texterna. 

Resultatet visar att homonymer är den kategori av mångtydiga ord som förekommer flest 
gånger i de fyra granskade matematikläroböckerna. Eftersom partikelverb oftast består av 
fler än ett ord visar inte resultatet hur stor procentuell andel av läroböckerna dessa utgör, 
men visar ändå på att de förekommer rikligt i böckerna. 

Medvetenheten om att läroböckerna innehåller en stor andel partikelverb och mångtydiga ord 
kan göra lärare mer aktiva i elevernas förståelse av ords olika användningsområden inom 
matematiken och i vardagen. Genom en ökad medvetenhet om hur frekvent förekommande 
språkliga problem kan vara i matematikläroböcker kan lärare planera in den språkliga 
aspekten av undervisningen i genomgångarna. Det är inte enbart andraspråkselever som har 
problem med språket inom matematiken även förstaspråkselever behöver hjälp att lära sig 
hur vardagsspråk och skolspråk går in i varandra. 
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Inledning 
Det finns flera studier som tar upp språkets betydelse i matematikundervisningen, de handlar 
mycket om kommunikation och att lära tillsammans. Myndigheten för skolutveckling (2008) 
har utformat ett stödmaterial, Mer än matematik, som ska hjälpa lärare att uppmärksamma vad 
som kan ge elever med svenska som andraspråk problem inom matematiken. De fokuserar på 
den språkliga delen och ger exempel på vad som kan vara svårt och hur det kan ändras och 
förtydligas när det kommer till skapandet av uppgifter och prov. Vidare tar Myndigheten för 
skolutveckling upp kategorin partikelverb – det vill säga verb som får en ny betydelse med ett 
extra ord som kallas för partikel – som en gren av grammatiken där andraspråkselever kan få 
problem: exempelvis håller på och håller av har vitt skilda betydelser från verbet håller.  

Eftersom partikelverb är något som är karaktäriserande för svenska språket och frekvent 
använt, är det viktigt att som lärare vara medveten om vad ett partikelverb är, hur ofta de 
förekommer och att de kan ställa till problem för andraspråkselever som ska lära sig svenska, 
samtidigt som de ska lära sig ämneskunskaper på ett nytt språk som de inte behärskar 
(Rönnberg och Rönnberg, 2001). Det är även viktigt att bli medveten om att ord kan ha olika 
betydelser dels inom vardagsspråket och dels inom skolspråket. Ord kan betyda olika saker 
beroende på i vilken kontext de befinner sig.  

Tidigare ansågs andraspråkselever som hade problem med matematiken inte ha fallenhet för 
ämnet, det var inte förståelsen av svenska språket som ansågs vara problemet. Svensson 
(2002) tar upp att forskning visat att det kan vara saknade eller bristfälliga språkkunskaper 
som försvårar inlärandet av matematik för andraspråkselever. Förståelsen av matematiken 
minskar på grund av att språket sätter stopp för den (Malmer och Adler, 1996). Trots att 
elever har goda ämneskunskaper inom matematik, framhåller Lindberg (2007), att de på 
grund av bristande kunskaper inom svenska språket inte når godkända resultat i slutet av 
grundskolan. 

Nilsson och Levin gjorde år 2016 en kvantitativ analys, av tre läromedel för grundskolan, för 
att visa hur stor andel av läroböcker i matematik innehåller vardagligt språk, skolspråk och 
vetenskapligt/ämnesspecifikt språk. De visade att elever behöver ha ett stort vardagligt 
ordförråd och att från årskurs 1–3 ökar antalet ord och begrepp som eleverna behöver känna 
till.  

Under mina praktikperioder och i samtal med lärare har jag lagt märke till att ord och begrepp 
som förklaras i matematikläroböckerna och under lektionsgenomgångarna är de som specifikt 
hör till matematiken. Dessa ord har oftast inte en koppling till vardagen. Till exempel ord som 
addition, subtraktion, division, multiplikation, fjärdedel, centimeter, meter och andra 
längdrelaterade begrepp. Det är vanligast att vid genomgångarna gå igenom vilka begrepp 
som kommer att vara centrala för undervisningen under dagen och det område eleverna ska 
arbeta inom. Gibbons (2013) menar att lärare behöver förklara fler ord i sina genomgångar 
inför nya arbetsområden, speciellt när de arbetar med andraspråkselever, än enbart de 
ämnesspecifika orden. Enligt Vetenskapsrådet (2012) är 20% av elever i skolan idag från en 
icke helsvensk bakgrund, vilket gör det relevant för lärare att uppmärksamma språket i alla 
ämnen.  

Emedan det finns forskning om hur partikelverb och mångtydiga ord påverkar elevers 
förståelse av matematik, har jag inte funnit något om hur frekvent förekommande de är i 
läromedlen. Föreliggande studie ska bidra med att visa hur frekvent förekommande 
partikelverb och mångtydiga ord är i läroböcker i matematik för årskurs 3 ur två 
läromedelsserier.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att belysa i vilken utsträckning partikelverb och mångtydiga ord förekommer i texten 
i läroböcker för matematik årskurs 3.  

1. I vilken utsträckning förekommer partikelverb? 
2. I vilken utsträckning förekommer homonymer, homofoner och homografer? 
3. Hur kan förekomster av partikelverb och mångtydiga ord påverka elevers förståelse av 

det språkliga innehållet i matematikläroböcker? 

Den tredje forskningsfrågan kommer jag beröra mer i diskussionsdelen av arbetet då den är 
mer av en diskussionsfråga som inte kan besvaras av en innehållsanalys. 

Centrala begrepp 
Här tas begrepp som är centrala för studien upp och de förklaras i korthet. 

Elever: När det talas om elever i texten är det elever i allmänhet det gäller, det är inte 
nödvändigtvis förstaspråks- eller andraspråkselever. 

Andraspråkselever: Elever som i hemmet talar ett eller flera andra språk än svenska.  

Förstaspråkselever: Elever som talar svenska i hemmet och har det som sitt förstaspråk. 

Partikelverb: Verb som tillsammans med en betonad partikel bildar en ny enhet, exempelvis 
’att HITTA PÅ något’, till skillnad från ’den kan du HITTA PÅ bordet’.  

Mångtydiga ord 
Homonymer är ord som stavas och låter lika, men som har skilda betydelser, exempelvis: vis 
som i klok och vis som i sätt.  

Homofoner är ord som låter lika, men stavas olika och har olika betydelser, exempelvis: kol 
som man eldar och kål som kan äter. 

Homografer är ord som stavas lika, men uttalas olika och har skilda betydelser, exempelvis: 
banan som man åker eller banan som man äter.  

Forskningsbakgrund 
Under den här rubriken kommer partikelverb och mångtydiga ord att förklaras mer ingående 
än under centrala begrepp. Betydelsen av och skillnaden mellan språket hemma och i skolan 
kommer även att beröras. Vikten av ordförråd, kontext och lärarens roll för språkinlärning 
samt undervisning av andraspråkselever inom matematik kommer att tas upp.  

Uppmärksamheten har ökat kring sambandet som finns mellan matematik och 
språkliga/kulturella sammanhang. Myndigheten för skolutveckling, som jag fortsättningsvis 
förkortar MFS, (2008) menar att Nationella proven i matematik är något som 
förstaspråkselever klarar avsevärt bättre än andraspråkselever. De hävdar att elever med 
svenska som andraspråk som ej till fullo bemästrat svenskan får problem att lösa uppgifterna 
vilket beror bland annat på hur språket i texterna är utformat. MFS gav i uppdrag till 
Nationellt center för svenska och svenska som andraspråk och PRIM-gruppen, Institutionen 
för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, att utforma ett material som stöd 
för matematiklärarnas arbete med elevernas matematiklärande, både elever med svenska som 
förstaspråk eller andraspråk. 
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Det har diskuterats, både i media och i klassrum, vad matematikprov egentligen testar, 
språkkunskaperna eller matematikkunskaperna (MFS, 2008). En önskan om hjälp med 
språket, då uppgifter ska skapas, har kommit från flertalet lärare som undervisar i matematik, 
då allt större procent av Sveriges elever talar andra språk än svenska som sitt förstaspråk. I 
skolan ska svenskan vara ett hjälpredskap för elever att ta in ny kunskap. 

Partikelverb och mångtydiga ord 

Partikelverb 
Partikelverb är verb där en partikel har lagts till för att ändra verbets betydelse (Lövestam, 
2014). Det som gör att det är ett partikelverb är att partikeln som lagts till är betonad. Med 
betonad menas att partikeln är den delen som har mest vikt i partikelverbet. En partikel kan 
vara ett adverb eller en preposition. Viberg, Bellardini och Stjärnlöf nämner att partikelverb är 
ett karakteristiskt drag för svenska språket. De förklarar att partikelverb är något som frekvent 
förekommer inom svenskan. På andra språk motsvaras ofta svenskans kombination av verb 
och partikel av ett nytt verb. De höll om varandra på svenska, skulle kunna översättas till 
They embraced each other. På engelska blir partikelverbet höll om till ett ord embraced, det 
skulle även kunna översättas till held men det blir fortfarande endast ett verb på engelskan.  

Lövestam (2014) tar upp att det finns fasta och lösa förbindelser av partikelverb, med det 
menas att partikeln kan komma före eller efter verbet. När partikeln kommer före verbet, 
ibland som ett sammansatt ord, kan det få ytterligare en betydelse; komma av, avkomma 
(Lövestam; Viberg, Bellardini och Stjärnlöf, 1986). Fortsättningsvis menar Lövestam att det 
inte alltid blir samma betydelse och skriver ”det är till exempel lättare att bryta av en pinne än 
att avbryta den” (2014, s.73). Fortsättningsvis är det naturligtvis inte så enkelt med dessa 
partikelverb, vissa kombinationer som betyder ungefär samma sak, är inte utbytbara mot 
varandra i alla sammanhang. Som exempel tar Lövestam upp omhänderta, ta omhand och ta 
hand om. Partikelverb är inte enbart sammansättningar av ett verb och en partikel ibland 
förekommer även det reflexiva pronomenet sig i kombination med partikelverb, till exempel: 
komma av sig, ge sig hän, lugna ner sig.  

Verbet kommer förändras från att någon är på väg någonstans, till att någon får en idé genom 
att man lägger till partikeln på, kommer på. Det finns många exempel av partikelverb som vi i 
svenskan ser som vardagliga företeelser, men som för andraspråkselever kan hämma 
förståelsen helt i en textbaserad uppgift. De kanske förstår ordet kommer och de förstår ordet 
på, men tillsammans blir de obegripliga i den kontext där de presenteras. Lövestam (2014) 
beskriver hur hon, i sin roll som SFI-lärare, försöker visa skillnaden i hur betoningen skiljer 
sig mellan hälsar på och hälsar på. Hon försöker visa skillnaden för sina elever, men de 
tycker att partikelverb är ett väldigt förvirrande påhitt. Elever kan fastna på ett uttryck som 
egentligen inte påverkar lösningen av själva uppgiften i matematiken, men som hindrar att 
eleverna helt förstår kontexten. Detta kan, enligt Norén (2012) göra att eleverna fastnar i 
lösningsprocessen och blir förvirrade, vilket leder till att de inte kommer vidare utan hjälp att 
förklara det obekanta ordet eller uttrycket.  

Homonymer 
Det finns många ord inom svenskan som stavas och uttalas likadant, men som har skilda 
betydelser. Dessa ord kan samlas under namnet homonymer (Bolander, 2012). Det är endast 
utifrån kontexten orden befinner sig i vi kan vara säkra på vad de betyder. Ett lösryckt ord kan 
betyda en eller flera saker, det kan vara ett verb eller ett substantiv. Det stod ett får och betade 
på ängen. Kalle får godis på lördag. Homonymer kan krångla till läsningen om en elev stöter 
på ett ord som de tror sig förstå, men som i kontexten inte passar in.  I trädgården stod en 
vacker bok. Den var högre än Kalle. De som inte är bekanta med Sveriges olika trädslag kan 
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få bilden av en riktigt stor bok man kan läsa istället för ett träd. Även om homonymer stavas 
och uttalas lika böjs de ofta olika (Bolander, 2012). Exempelvis: för-fören, för-förde-fört, få-
färre-färst, få-får-fick-fått, bok-böcker, bok-bokar. Bolander framhåller att det finns olika 
anledningar till att ord har fått samma stavning och uttal men flera betydelser. Hon tar även 
upp att vi i svenskan återanvänder gamla ord och ger dem en ny något skiftande betydelse 
från den tidigare. De orden som fått ett nytt uppsving kallas för polysemer, men Bolander 
menar att det kan vara svårt att veta rakt av vad som är homonym och vad som är polysem 
utan att ha en ordentlig bakgrundsförståelse för orden. Däremot tar hon upp att orden som är 
homonymer radas upp som egna ord i uppslagsverk, medan polysemer listas som ett ord med 
flera betydelser. Exempel på en polysem är ordet fluga, från början ett flygfä men som nu 
även benämner halsbeklädnaden som vissa män använder.  

Homofoner 
Stavningen är inte det enklaste att få rätt när man lär sig ett nytt språk. Men när det finns ord 
som stavas olika men låter lika, blir stavningen ännu svårare och man behöver ibland veta 
vilket ord som är grundformen av ordet man vill stava. Homofoner är ord som stavas olika 
men låter lika (Bolander, 2012). Exempel på homofoner: egg-ägg, gått-gott, en-än, enda-
ända. Om man har ett stort ordförråd och känner igen de olika stavningarna är detta till hjälp 
för att utröna ett ords betydelse. Skillnad i uttal kan förekomma mellan olika dialekter.  

Homografer  
Ord som stavas likadant men som uttalas med antingen grav accent eller akut accent kallas för 
homografer (Bolander, 2012; Engstrand, 2007). En vanlig fras för att testa uttalet är Tomten 
står på tomten. Ett adjektiv som ska beskriva hur Kalle tittar på sin mamma när hon inte har 
köpt hans lördagsgodis kan göra många förvirrade då de får bilden av ett bleckblåsinstrument 
i huvudet istället för minen Kalle har. Kalle tittade trumpet på sin mamma.  
Således finns det flertalet mångtydiga ord och begrepp som kan orsaka bekymmer för både 
första- och andraspråkselever. 

Språket hemma och i skolan 
Många elever behöver, idag, använda sitt andraspråk för lärande i skolan enligt MFS (2008). 
Svenska språket behärskas inte alltid till fullo. Det finns elever som deltar i 
matematikundervisningen på många olika utvecklingsnivåer i svenska. Det är inte enbart 
elever med utländsk bakgrund som kan få problem med skolans språkvärld. Även elever med 
svensk bakgrund kan, enligt MFS, få problem med skolans språk. MFS pekar på vikten av att 
lärare är medvetna om språkets betydelse inom matematiken, både för enspråkiga, 
svensktalande elever och för andraspråkselever. 

Vardagsspråk  
I vardagliga samtal är språket beroende av kontext och är personligt. Det handlar om vilken 
omgivning personerna som samtalar befinner sig i, de kan peka och visa med gester och miner 
vad de menar (Svensson, 2012; Gibbons, 2013). Ju längre ifrån varandra samtalarna befinner 
sig desto mer precist måste de uttrycka sig, menar Gibbons. I matematikläromedel behöver 
författarna vara mer utförliga i sitt sätt att uttrycka sig för att läsaren ska förstå innebörden av 
texten. Texterna behöver kunna stå för sig själva om det inte finns en bild att referera till. De 
kan inte ta hjälp av gester och miner och kan heller inte peka för att förtydliga sitt budskap. 

Andraspråkselevers tillkortakommanden kan återkopplas till det vardagliga och mer abstrakta 
delarna av språket, framhålls av Lindberg (2007), som återkommer i många olika läromedel 
för flera olika ämnen. Vardagliga ord som har en mer specialiserad betydelse och dyker upp 
mer eller mindre frekvent i läromedel kan förhindra elevers förståelse för innehållet. Lindberg 
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menar att det är ord som är kopplade till specifika områden som eleverna kanske kommit i 
kontakt med på sitt modersmål, men som inte uppkommit i de vardagliga samtalen på 
svenska. Hon tar upp exempel som benämningar på familjemedlemmar och olika djur. Vidare 
tar Lindberg (2007) upp att det kan vara kulturellt betingade ord som orsakar hinder för 
andraspråkselever: exempelvis semla, vitsippor och läger. 

Skolspråk  
Språket i skolan närmar sig det skrivna språket. Det blir mindre personligt, menar Gibbons 
(2013), och det går mer åt det abstrakta. Språket behöver kunna vara fritt stående och klara sig 
utan kontexter. Elever med svenska som andraspråk, även om de gått i svensk skola under 
längre tid, kan ha svårt att förstå och hänga med i skolspråket. Rönnberg och Rönnberg (2001) 
menar att elever behöver kunna hantera ett dekontextualiserat språk för att nå framgång inom 
matematikundervisningen.  

Ett vardagsspråk, framhåller Gibbons (2013), kan läras in på ungefär 1–2 år. Det är då ett 
språk som eleven klarar i vardagliga sammanhang, men som inte helt räcker till i 
skolsammanhang. Språket som används i skolan kan, enligt Cummins (1996) och Thomas och 
Collier (1997), ta mellan 5–10 år att utveckla för andraspråkselever. Lindberg (2007) menar 
att den språkliga utvecklingen under tiden eleverna går i skolan till stor del handlar om att 
erövra det mer formella skriftspråket. Hon går vidare med att elever från hem där 
vardagsspråket till stor del överensstämmer med skolspråket kommer ha det enklare att ta till 
sig kunskaperna som förmedlas i undervisningen. Elever, från familjer där svenska inte talas i 
hemmet, har en osäkrare grund att stå på när det kommer till att erövra skolspråket, menar 
Lindberg. 

Utvecklingen av svenska språket är en aspekt som MFS (2008) framhåller bör finnas i alla 
ämnen i skolan. En samtidig ämnesbunden språkutveckling är nödvändig för att nå högre 
kunskapsnivåer inom ämnen. MFS poängterar lärares medvetenhet om att matematiken har en 
språklig och andraspråklig dimension. Barn med svenska som andraspråk behöver lära sig 
svenska språket och matematikspråket parallellt vilket gör att de har ett ”handikapp” gentemot 
elever med svenska som förstaspråk som inte behöver lägga ner tid och energi på att förstå, 
vanliga, ord, formuleringar och begrepp, exempelvis under tiden, mer än, mindre än. 
Rönnberg och Rönnberg (2001) belyser att andraspråkselever behöver lära sig två språk då de 
kommer in i matematikundervisningen, då flera vardagsord har andra betydelser inom 
matematiken, exempelvis axel, volym och uppskatta. De menar vidare att matematikspråket 
kan vara otydligt och därmed svårare att lära in. Förstaspråkselever behöver också lära sig 
vardagsordens andra betydelser inom matematiken. Även MFS (2008) tar upp vardagliga ords 
andra betydelser inom matematiken. Svårigheterna som elever med svenska som andraspråk 
kan ha med detta är att de ibland känner till den vardagliga betydelsen av orden och då tolkar 
orden på det vanliga sättet (se Tabell 1). Detta kan skapa bekymmer då förståelsen för vad de 
läst minskar när orden inte stämmer i kontexten (MFS, 2008). Svårigheter som 
andraspråkselever kan ha i undervisningen, och misslyckanden de kan råka ut för, handlar ofta 
om oförståelse av ord och begrepp som används i texter och undervisning, menar Rönnberg 
och Rönnberg.  
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Tabell 1: Exempel MFS (2008, s.16) tar upp om hur det matematiska språket kan tolkas i vardagen. 

Ord i matematiskt språk Vardaglig betydelse 
Rymmer Flyr 
Skillnad Olikhet 
Volym Ljudvolym, hårvolym 
Teckna uttrycket Rita 
Axel Kroppsdelen axel 
Udda  Konstiga 
Värde Något värdefullt 
Minst två förslag Tre betydelser: motsatsen till längst, högst eller äldst 
Bestäm arean Besluta 
Triangelns bas Grund i ord som baslivsmedel, basläger 
Term  Ord  
Rot Rot på en växt 

MFS (2008) tar upp att partikelverb och mångtydiga ord kan vara svåra delar av svenska språket som skapare av 
uppgifter och prov behöver vara uppmärksamma på. Stödmaterialet tar upp vad partikelverb är och vad som kan 
bli problemområden med dem, men ger inga direkta exempel på vad som är partikelverb. När MFS tar upp 
mångtydiga ord går de heller inte in på vilka kategorier av mångtydiga ord som finns eller hur frekvent 
förekommande mångtydiga ord är i matematiska läroböcker. De tar upp ord som kan kopplas till vardagen på ett 
sätt och till matematiken på ett annat, som exemplifieras ovan i tabell 1. 

Vilket språk som används, skolspråk eller vardagsspråk, när man talar om matematik är, 
enligt Malmer (2002), viktigt för förståelsen av kunskaperna. Löwing och Kilborn (2009) tar 
upp att skolspråket behöver bygga på det vardagliga språket som eleverna redan känner till 
och som är relevant för matematiken. De menar även att begreppen behöver bearbetas 
gemensamt och enskilt för att eleverna ska förankra kunskaperna och kunna utnyttja dem vid 
andra tillfällen. 

För att utveckla den matematiska tankestrukturen är språket en betydelsefull resurs (Malmer, 
2002; Rönnberg och Rönnberg, 2001). De språkliga kraven i matematiken kan ses som höga 
då de är, enligt Rönnberg och Rönnberg essentiella för att elevernas utveckling ska fortskrida. 
Enligt MFS (2008) hjälps förstaspråkselever i sin tankeverksamhet av språket i 
matematikuppgifter, medan för andraspråkselever kan språket vara ett hinder i tänkandet om 
det inte behärskas till fullo. Att läsa på ett inte helt erövrat språk kräver tid och energi. 
Matematiska texter kräver noggrannhet för att viktig information inte ska missas. MFS 
påpekar återigen att det inte är självklart att läsningen går snabbt och felfritt för alla 
förstaspråkselever då de ligger på olika läsnivåer.  

Ordförråd 
Enligt Malmer och Adler (1996) har många andraspråkselever ett ordförråd som inte räcker 
till, vilket leder till att de hamnar i ett underläge. Ett bristande ordförråd, som orsakar att 
elever hamnar i underläge, kan vara svårt att kompensera senare i livet (Malmer & Adler, 
1996; Svensson, 2002). Luckor i ordförrådet, tar Malmer och Adler upp som potentiella 
orsaker till att eleverna fastnar på betydelsen av specifika ord och innebörden av texten som 
helhet faller bort. Följden av att inte kunna utröna innebörden i matematikuppgifters språk, 
framhåller MFS (2008), blir att lösningen av sagda uppgift undflyr eleverna. MFS hävdar 
även att elevers självkänsla kan påverkas av oförståelse av matematikuppgifter, vilket i sin tur 
påverkar elevernas framgång och framsteg i matematikutvecklingen. Parszyk (1999) har i en 
studie uppmärksammat korrelationen mellan andraspråkselever som upplever matematiken 
som tråkig, och förståelsen av texterna de möter i matematiken. Enligt MFS kan alla elever ha 
problem med läsning inom matematiken och därför måste språket i uppgifter formas med 
extra noggrannhet och omsorg. 
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Även Svensson (2012) och Rönnberg och Rönnberg (2001) tar upp att andraspråkselevers 
svenska ordförråd behöver ligga på en nivå som någorlunda motsvarar ordförrådet hos 
förstaspråkselever för att de ska kunna delta i undervisningen på lika villkor. Svensson (2012) 
refererar till Lervåg och Aukrust (2009) och Mhathúna (2008) som menar att 
andraspråkselever tidigt behöver få tillfällen att utveckla sitt andraspråk för att få ett adekvat 
ordförråd.  

Det kan vara svårt att lista ut vad nya ord betyder och hur orden ska användas på egen hand, 
förklaras av Lundahl (1998). Han menar att för att kunna använda det nya ordet behöver man 
arbeta med det. Nya begrepp behöver grundligt gås igenom och förklaras och testas för att 
missförstånd ska undvikas, detta kan uppnås genom att eleverna samtalar, lyssnar och läser. 
Lundahl tar även upp att för att förstå en text behöver man vara uppmärksam på 
underliggande betydelser och konjunktioner och subjunktioner som binder ihop satserna och 
skapar sammanhang. Han menar vidare att det är viktigt att elever uppmuntras till att lära sig 
nya ord för att bygga upp sitt ordförråd. 

För att kunna nå framgång inom skolans värld, menar Sterner och Lundberg (2002) att det är 
speciellt viktigt att förstå den semantiska innebörden av texter. Det kan handla om termer som 
förekommer i matematikläromedel, så som mer än, mindre än, men det handlar även om alla 
de andra orden som eleverna stöter på i sin utveckling. Sterner och Lundberg tar upp exemplet 
”Per har 3 kronor mer än Lena” (s. 93). I det här exemplet pekar de på att elever som inte har 
förståelsen för uttrycken mer än tolkar uppgiften som att Per endast har 3 kronor. Om man 
tittar på samma uppgift utifrån de tidigare upptagna begreppen homonym, homofon och 
partikelverb kan vi hitta: fyra homonymer: Per, Lena, mer och kronor, en homofon: än, och 
ett partikelverb: har… mer. Sterner och Lundberg menar att samtal om text och begrepp 
gynnar förståelsen för innebörden av olika uttryck och är nödvändigt i undervisningens alla 
nivåer.  

Första- och andraspråkselever har inte alltid kunskapen om att ett ord kan betyda olika saker 
(MFS, 2008). Om de har stött på ordet mer i sin vardag kan det vara i form av märket på en 
juice, men när de kommer in i skolan och möter ordet inom matematiken i kombination med 
än får ordet en helt annan betydelse. Lindberg (2007) beskriver hur tvåspråkiga barns 
ordförråd enligt undersökningar inte ligger på samma nivå som enspråkiga barns ordförråd 
gör. Detta menar hon kan bero på att barnens ordförråd är uppdelat på mer än ett språk. 
Lindberg poängterar att även om vissa ord finns på båda språken är det ena språket oftast mer 
utvecklat än det andra. Enligt Namei (2002) är elevernas ytliga kunskaper om ord är bundna 
till ordens ljud medan en djupare förståelse av orden bygger på en association till ord med 
liknande betydelse. Ord som associeras till via betydelse istället för ljud, menar Namei, visar 
på en djupare förståelse och en integrering av ordet i barnets ordförråd.   

Kontextens betydelse för ordförståelse 
Kännetecknande för det matematiska språket är att det är väldigt exakt och precist. Det saknar 
oftast onödig information, och informationen som finns upprepas sällan. Det matematiska 
språket är även explicit, vilket betyder att det är utförligt och klarar sig utan kontexten som 
bilder och situationer kan ge (Rönnberg och Rönnberg, 2001). Det krävs inte enbart 
tillräckligt ordförråd utan även tidigare erfarenheter spelar in i förståelsen för det lästa 
(Malmer & Adler, 1996; Norén, 2012). Fler problem som andraspråkselever kan ha när det 
kommer till förståelsen av textbaserade uppgifter tar Parszyk (1999) upp. Det är inte alltid 
endast den lexikala förmågan som kan hindra elevernas förståelse av uppgifterna. Kontexten 
som finns i uppgifterna går ibland utanför elevernas erfarenhetsområde. En elev som i sin 
vardag inte stött på namn på olika djur och hur de bor på en gård, om eleven växt upp i ett 
hem i en stad där böcker om djur på landet inte hört till vanligheten, kan ha svårt att förstå 
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matematikuppgifter där ord kopplade till livet på en gård förekommer. Direkta översättningar 
är inte alltid tillräckliga utan en viss förförståelse är nödvändig för att eleven ska kunna lösa 
ut informationen i en text. Kontexten är viktig för att elevernas förståelse, menar Lindberg 
(2007), som även poängterar att en hög andel nya ord i en text påverkar elevernas framgång i 
att använda sig av sammanhanget för att bilda sig en uppfattning om de nya ordens betydelse 
och användning. 

Enligt Lundberg och Sterner (2006) är en av matematiklärarnas viktigaste uppgifter att stärka 
elevernas läsutveckling. De anser att arbetsblad som lärarna skapar själva och uppgifter i 
läromedel ska hjälpa eleverna att bli bättre läsare. De motsätter sig tankar om att elever ska 
tillåtas att undvika läsande genom att de ges uppgifter med lite eller ingen text istället för 
välkonstruerade textuppgifter. Författarna menar också att elevtexter för början av skolan ska 
vara lättlästa och att lärarna ska uppmuntra och hjälpa eleverna i läsningen. Det vanligaste 
problemet, enligt MFS (2008), är för eleverna att förstå det som inte står explicit i texten, de 
missar sådant som är underförstått. Vilket leder till att de får svårt att tolka samt dra slutsatser 
utifrån abstrakta samband. Ett annat problemområde inom matematiken är begrepp som kan 
leda tankarna åt felaktiga håll. Det kan handla om mångtydiga ord eller sådana ord som är nya 
för eleven. Alla de språkliga problemen tar energi från matematikbearbetningen. När elever 
stöter på nya ord, framhåller Gibbons (2013), att de får koda av ordet i steg, om de inte förstår 
ordet letar de efter komponenter som är bekanta och kan ge ledtrådar till vad ordet betyder. 
Det kan ta lång tid och mycket energi och eleverna kan komma fram till fel betydelse av ordet 
om de inte får det stöd de behöver för att klara av texten.  

Elever tar hjälp av kontexten för att förstå både det talade och det lästa, vilket Gibbons (2013) 
påvisar. I början behöver barn stöd i kontexten. Hon beskriver hur ett barns språkliga 
utveckling går från det kontextbundna, här och nu, till det mer abstrakta med hjälp av 
människor runt barnet. Här och nu kan gester, miner och förtydligande med ord och pekningar 
hjälpa elever att förstå vad som menas, medan i läroböcker finns det möjligen bilder och pilar 
som förtydligar vad som tas upp i texten. Med lärarens stöttning i skolan kan eleverna gå från 
det kontextbundna talade språket till det mer abstrakta skrivna språket som är karaktäristiskt 
för skolans värld. Gibbons tar upp Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen och 
beskriver hur läraren kan stödja eleverna i lärandet genom stöttning för att eleverna allt 
eftersom ska bli säkrare och till slut klara sig på egen hand. 

Lärarens roll i språkinlärningen 
Roe och Taubes (2006) rapport, baserad på PISA-resultaten från 2003, visar på en 
sammanlänkning mellan läsförmågan hos svenska och norska elever och deras arbete i 
matematik. PISA, Programme for International Student Assessment, är en organisation som 
testar kunskaper hos 15-åringar globalt. De föreslår att lärarna i matematik borde ägna mer tid 
åt läsförståelse i matematiken. Vidare menar de att elevernas förståelse för det lästa ökar om 
de får prata, läsa och skriva i matematiken. När tankarna och idéerna kläs i ord är det enklare 
att reflektera runt dem, och förståelsen fördjupas. En lärares ansvar för att eleverna utvecklar 
både kunskaper inom olika ämnen och inom svenska språket, framhåller Gibbons (2013) som 
ett svårt uppdrag som många lärare förväntas klara av utan special utbildning för inlärningen 
av ett andraspråk. Hon menar att lärare behöver samarbeta med hemspråkslärare för att hjälpa 
eleverna på bästa sätt, genom att ge dem ämneskunskaper på mer än ett språk för djupare 
förståelse hos andraspråkseleverna. Hon framhåller även att integrera språk, tänkande och 
ämneskunskaper kräver metodiskt arbete och välplanerad undervisning. 

Det är inte endast elever med svenska som andraspråk som behöver stöd för att lära in det 
matematiska språket (MFS, 2008). De vardagliga orden som har en matematisk betydelse 
behöver bearbetas parallellt med den vardagliga betydelsen. När eleverna får höra och 
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använda den matematiska funktionen av ord assimileras de in i deras aktiva ordförråd. Det 
handlar därför om att skapa tillfällen där orden används, där eleverna får bearbeta dem och 
lära sig det matematiska språket succesivt. En förutsättning för vidare matematisk utveckling 
är ett fungerande språk med införlivade begrepp och korrekta termer (MFS, 2008). 

I undervisningen bör eleverna ha mött relevanta ord och begrepp, istället för att de dyker upp 
för första gången på ett prov. Lärarens roll, menar MFS (2008), är att skapa situationer där 
eleverna får möjlighet att utveckla ett adekvat matematiskt ordförråd. Fokuserat språkstöd, 
beskriver Gibbons (2013), är viktigt för att stödja andraspråkselever när de utvecklar sitt 
språkanvändande i skolan. Eftersom eleverna förväntas ta till sig ett nytt språk samtidigt som 
ämneskunskaper, menar Gibbons, att det inte är oväntat att andraspråkseleverna kan hamna 
efter i språkutvecklingen utan ett starkt stöd från läraren. Lärarens roll blir att hjälpa eleverna 
använda sig av rätt språkliga uttryck i olika situationer, både skriftligt och muntligt. 

MFS (2008) refererar till Hubbard som framhäver att matematiska texter måste innehålla 
korrekta formuleringar och begrepp för att undgå kritik. Detta menar dock Hubbard kan leda 
till att texterna skrivs för matematiker istället för elever. Hubbard fortsätter med att lärare bör 
sträva efter att elever ändå klarar av matematiska texter.  

Undervisning i matematik för andraspråkselever 
Elever som redan gått i skolan innan de kom till Sverige får ibland arbeta med enklare 
matematik än de är vana för att de inte har språket, eleverna ligger kunskapsmässigt högre än 
den nivå de får arbeta på (Hvenekilde, 1991). Men eftersom eleverna kan ha kommit längre i 
matematiken på sitt hemspråk menar hon även att detta kan tas tillvara i klassen av läraren 
och eleven kan få fortsätta sin utveckling med hjälp av klassen och även hemspråkslärare. 
Genom att få fortsätta med matematiken på hemspråket får eleven arbeta vidare på sin nivå 
och fortsätta utveckla sina matematiska kunskaper. Även om eleverna har goda 
ämneskunskaper, poängterar Lindberg (2007), kan lärarens bedömning av godkända 
kunskaper vara felaktig på grund av eventuella brister i språkkunskaperna. Hon menar vidare 
att då är det viktigt att ge elever med bristande språkkunskaper erbjudande om att visa sina 
kunskaper på hemspråket eller mindre språkberoende vis, där multimodala metoder kan vara 
av stor betydelse, så som bilder, lexikon och grafik.   

För att man ska kunna ta till sig informationen i en text och minnas den behöver 95% av 
orden i texten eller mer vara kända för läsaren, menar Lindberg (2007) som refererar till 
internationell forskning. Forskningen visar även att om mer än 2% av orden är okända kan 
andraspråksinlärare få problem att ta till sig och förstå innehållet i texter. Lindberg refererar 
till Carver (1994) som menar att hur stor andel av nya ord som påverkar läsarens förståelse av 
texten beror på olika faktorer; så som texttypen och läsarens insatthet i textens innehåll. 

Metod 
I den här delen kommer metoden för arbetet att presenteras, valet av metod kommer att 
förklaras samt fördelar och nackdelar med innehållsanalys kommer att tas upp kort. Val av 
läromedelsserier kommer även att redogöras för. Genomförandet av studien kommer även in 
under den här rubriken. 

Innehållsanalys 
Undersökningen som gjorts i det här arbetet är en, som Bergström och Boréus (2012) 
benämner det, innehållsanalys. Syftet med en innehållsanalys, menar Larsen (2009), är att 
finna återkommande företeelser, samband, likheter eller skillnader. Det kallas ibland för 
kvantitativ textanalys eftersom man ofta räknar mängden av en förekomst i texter. När man 
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räknar, eller mäter, en förekomst kallar man det för att kvantifiera. Idén med en 
innehållsanalys är att man kvantifierar något utifrån ett tydligt forskningssyfte, menar 
Bergström och Boréus (2012). Larsen (2009) framhåller även att innehållsanalys är en av de 
vanligaste typerna av analyser.  Innehållsanalyser har förutbestämda kategorier av vad som 
ska kvantifieras, annars, menar Bergström och Boréus (2012), att det inte går att klassificera 
studien som en innehållsanalys. I den här studien har jag använt mig av redan förekommande 
begrepp som kategorinamn, partikelverb, homonym, homofon och homograf. Jag har räknat 
hur frekvent förekommande ord och sammansättningar av ord är i matematikläroböckerna 
utifrån kvalifikationerna före de olika kategorierna. 

Innehållsanalys enligt Bryman (2008) används när man vill analysera data genom 
kvantifiering utifrån förutbestämda parametrar och på ett systematiskt och replikerbart vis. 
Fortsättningsvis beskriver han metoden som flexibel då den kan användas i många olika 
situationer. Han menar att innehållsanalys på sätt och vis inte är en forskningsmetod genom 
att det är ett tillvägagångssätt för att analysera dokument och text mer än ett sätt att generera 
data. Den brukar emellertid behandlas som en forskningsmetod på grund av dess distinkta 
ställning till analys. Bryman (2008, s.274) citerar Berelson (1952) som beskriver 
innehållsanalys så här: “Content analysis is a research technique for the objective, systematic 
and quantitative description of the manifest content of communication.” Med andra ord: 
innehållsanalys är en forskningsteknik för den objektiva, systematiska och kvantitativa 
beskrivningen av det explicita innehållet i kommunikation. Detta är en av de vanligaste 
definitionerna av vad innehållsanalys är, menar Bryman. Beskrivningen visar på att 
innehållsanalys används på det som är klart uttryckt i kommunikation, som även Bergström 
och Boréus (2012) tar upp. 

Genom att skapa ett analysschema med tydliga regler för hur data ska kategoriseras, menar 
Bryman (2008), kan studien återskapas samtidigt som subjektiva värderingar inte får en 
framträdande roll då innehållsanalyser ses som objektiva. Han fortsätter med att analytikerns 
åsikt kan lysa igenom i frågeställningarna, men genom att hålla sig till reglerna blir studien 
genomskinlig och kan därför fortfarande ses som objektiv. Andra analytiker som följer samma 
regler för analysschemat kan återskapa studien. Enligt Bergström och Boréus (2012) kan en 
innehållsanalys göras av vilken typ av text som helst. En text är inte strikt skriven text när 
man gör en innehållsanalys. Det kan handla om flera olika typer av media, exempelvis 
dokusåpor, broschyrer, politiska tal, böcker eller läromedel. Vad som kan räknas med en 
innehållsanalys kan vara flera olika företeelser, exempelvis en viss typ av ord eller 
förekomsten av speciella uttryck (Bergström och Boréus, 2012). I det här arbetet har jag 
kvantifierat förekomsten av partikelverb, homonymer, homofoner och homografer. Ett direkt 
analysschema var inte aktuellt eftersom kategorierna redan var befintliga i svenska språket. 
Som tidigare har tagits upp finns klara begränsningar för vad som är vad. Homonymer och 
polysemer har inte gjorts någon distinktion emellan då de är lika i fråga av begränsningar för 
vilka ord som faller under de olika kategorierna, vilket togs upp i början av arbetet. 

En innehållsanalys kan, enligt Bergström och Boréus (2012), göras manuellt eller med hjälp 
av datorer. En manuell analys görs av människor och den kan göras mer djupgående och 
noggrannare. De menar att det finns större möjligheter för tolkningar i en manuell analys än i 
en datoriserad analys och att fördelen med att göra det manuellt är att man kan göra 
grundligare och mer komplicerade analyser av materialet. Däremot påpekar de att 
datoranalyser har fördelen att stora mängder text kan analyseras. Eftersom datorer inte blir 
trötta och behöver vila är det ingen risk för att vissa delar av textmassan analyseras på annat 
sätt än den övriga. Men för att datoranalyser ska gå att genomföra behöver materialet finnas 
tillgängligt digitalt. Jag har använt dator för att hitta antalet mångtydiga ord men för 
partikelverben har jag gjort en manuell analys av alla böckerna.  
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Jag valde att göra en innehållsanalys eftersom jag hittills inte hittat någon studie som tar upp 
hur frekvent förekommande partikelverb och mångtydiga ord är i läromedel för matematik. 
Genom att göra en innehållsanalys av läroböcker kan ordfrekvens räknas, hur ofta mångtydiga 
ord och partikelverb förekommer kan då belysas.  

Fördelar och nackdelar med innehållsanalys 
Innehållsanalys är en transparent (genomskinlig) forskningsmetod. Detta menar Bryman 
(2008) beror på att kodningsscheman och testprocedurer kan utstakas tydligt, vilket gör att 
replikering och uppföljningsstudier blir möjliga. Han fortsätter med att detta gör att 
innehållsanalys kallas för en objektiv analysmetod. Den här analysmetoden är, enligt Bryman, 
relativt enkel att använda för att analysera data samlat över lång tid. Innehållsanalys är en 
flexibel metod som Bryman menar kan användas till flera varierande typer av ostrukturerad 
information. Samtidigt tar han upp att innehållsanalyser ofta sammankopplas med analys av 
massmedia, men att de samtidigt har en bredare funktion än så. Positivt kan sägas om 
innehållsanalys är att den inte är påträngande, framhåller Bryman. Att den inte är påträngande 
beskriver Bryman beror på att forskaren inte har direkt kontakt med de personer som kan ingå 
i studien, exempelvis politiker i debatter som sänds i radio eller tv. Detta leder även till att 
metoden kallas för icke reaktiv då de som studeras av forskaren inte kan reagera på forskaren 
under analysarbetet. Vilket gäller för artiklar och annat skrivet material samt inspelningar, 
både audio och video, medan Bryman menar att intervjuer kan ha blivit påverkade under 
insamlingen av materialet, men inte i själva analysen av transkriberingarna.  

Liksom många andra forskningsmetoder, understryker Bryman (2008), att innehållsanalys har 
sina nackdelar. Han menar bland annat att en innehållsanalys endast är så bra som materialet 
den baseras på. Är empirin trovärdig och vilken kredibilitet (pålitlighet) har den? Det gäller 
även för hur generaliserbart materialet är. Dessa aspekter är enligt Bryman speciellt viktiga 
när det kommer till analys av historiska dokument så som brev. Att skapa kodningsscheman 
som inte innehåller någon grad av tolkning framhåller Bryman som i stort sett omöjligt. 
Kodare förlitar sig på egna erfarenheter och kulturen de befinner sig i när de konfronteras med 
ett material att koda. Det är även svårt att hitta svaret på frågan Varför? med innehållsanalys. 
Bryman menar att svar endast går att spekulera över och svar som presenteras kan endast vara 
spekulationer.  

Innehållsanalyser får ibland kritik för att de lägger betydelse vid det som går att kvantifiera 
istället för det teoretiskt värdefulla, och detta kan ses som oteoretiskt enligt Bryman (2008). 

Urval 
Materialet som ska analyseras behöver på ett tidigt stadie avgränsas för att kunna belysa 
eventuella problemområden, framhåller Bergström och Boréus (2012). De menar även att det 
är viktigt vilket material som väljs ut, detta på grund av att det ska gå att generalisera studien. 

The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education, hädanefter kallat NORMA14, 
gjorde en undersökning om vilka de vanligaste läromedlen inom matematik var i Sverige. 
Nordic Conference on Mathematics Education är en årlig nordisk konferens som riktar in sig 
på matematik och forskning inom ämnet. Matte Direkt Safari var ett av de tre vanligaste 
läromedlen som användes utifrån svaren NORMA14 fick från 278 lärare av 329 tillfrågade. 
Därav har jag valt att undersöka Matte Direkt Safari, som jag kommer att referera till som 
Safari hädanefter. Det andra läromedlet jag valt till min granskning är Prima Matematik. 
Detta valde jag eftersom jag kommit i kontakt med det tidigare under min utbildning. Prima 
Matematik kommer hädanefter att refereras till som Prima. För att hinna med att analysera de 
data som produceras har jag valt att begränsa antalet läroboksserier till två. Jag har även fått 
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begränsa mig till en årskurs, nämligen årskurs 3, men då ingår båda terminsböckerna, A-bok 
och B-bok. Jag har valt två läromedel som är representativa för läromedel i svenska klassrum. 

Följande kommer en lista över de böcker som använts respektive vilka sidor som inkluderats i 
datainsamlingen: 
• Matte Direkt Safari 3A (2011) författad av Pernilla Falck, Siw Elofsdotter Meijer och 

Margareta Picetti, utgiven av Sanoma. Av bokens 144 sidor, ingår 141 av dem i analysen. 
• Matte Direkt Safari 3B (2011) författad av Pernilla Falck, Siw Elofsdotter Meijer och 

Margareta Picetti, utgiven av Sanoma. Av bokens 144 sidor, ingår 141 av dem i analysen. 
• Prima Matematik 3A (2013) författad av Åsa Brorsson, utgiven av Gleerups. Av bokens 

148 sidor, ingår 145 av dem i analysen. 
• Prima Matematik 3B (2013) författad av Åsa Brorsson, utgiven av Gleerups. Av bokens 

148 sidor, ingår 145 av dem i analysen. 

Dataproduktion  
Till insamlandet av empiri har jag valt ut två vanliga läroboksserier i matematik för skolår 3: 
Prima och Safari. I dessa böcker har jag valt att alla sidor som riktar sig till eleverna ska ingå 
i det data som innehållsanalysen ska göras på. I listan över läromedel som ingått i studien 
finns antal sidor ur varje lärobok som ingått som data. För att kunna gå igenom texten på 
dator har jag skrivit in texten ur böckerna i Word-dokument. Genom att jag gjort detta har jag 
kunnat lägga in texten från böckerna i en lix-mätare, (lix.se). En lix-mätare tar ut orden och 
samlar dem i en lista, från mest till minst frekvent förekommande. Ur denna lista har jag tagit 
ut ordgrupperna homonymer, homofoner och homografer. Dessa har jag sedan lagt in i ett 
Excel-dokument för att kunna göra tabeller och diagram över förekomstfrekvensen av de 
olika orden.  

Alla verben som förekom har jag markerat för att kunna gå in i texten och hitta dem igen och 
sedan bestämma om det är partikelverb eller inte. Partikelverb med reflexiva pronomen har 
räknats in under kategorin partikelverb. När alla partikelverb blivit identifierade har jag lagt in 
även dessa i Excel-dokument för att skapa diagram och tabeller över frekvens. Jag valde att gå 
igenom texten och färgkoda för att kunna se vilka ord som hörde till vilken kodningsenhet. 
Data kan delas upp i två olika typer, primärdata och sekundärdata (Larsen, 2009). Den typ av 
data som faller in under rubriken primärdata är sådant som forskare samlat in på egenhand. 
Sekundärdata är vanligast forskningsdata som framkommit i undersökningar av andra 
forskare. Dessa data återfinns i bland annat böcker, avhandlingar och rapporter. Eftersom jag 
samlar in data från läroböcker klassificeras mina data som primärdata.  

Pilotstudie 
Innan jag gjorde analysen av alla böckerna i de båda serierna började jag med två böcker för 
att pröva min metod och mitt kodningsschema. Jag inledde med böckerna 3A i båda serierna. 
Mitt kodningsschema fungerade som jag hade tänkt mig. Om kodningsschemat inte hade 
fungerat hade jag fått gå tillbaka och förtydliga gränserna för hur orden skulle kodas. 
Datainsamlingen tog dock längre tid än förväntat och jag kunde inte utöka studiens 
omfattning till terminsböckerna för årskurs 1 och 2. För att vara säker på att jag var 
konsekvent när jag kodade texterna gick jag igenom alla texterna igen och sökte efter ord som 
fallit under varje kodningsenhet i de andra texterna. Ett ord som kodades i en text som 
uppkom i en annan hittades på det här viset. Alla mångtydiga ord och partikelverb som 
återkom i fler än en publikation togs in i datainsamlingen. 

Kodningsschema 
För att kunna analysera den data som finns behöver ett analysinstrument skapas. Vid manuell 
analys används ofta ett så kallat kodschema. I ett kodschema markerar man till exempel 
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utvalda ords förekomst. Här markeras redan benämnda ordgrupperna: partikelverb, 
homonymer, homofoner och homografer. Ordgrupperna som markeras blir då analysens 
kodningsenheter. Vad som ska markeras i texterna och hur de benämns bestäms av 
kodningsschemat (Bergström och Boréus, 2012). 

Det finns olika sätt att koda information, enligt vad Bergström och Boréus (2012) tar upp. 
Kod, framhäver de, syftar till att i kodningsscheman ges enheterna en sifferkod som används 
för att kategorisera enheterna. Till ett kodschema hör ofta specifika regler för vad som 
kategoriseras till vilken kodningsenhet. Jag har valt att färgkoda mina enheter istället för att 
sifferkoda dem. Detta gör det visuellt enklare att direkt se i texten var de olika enheterna kan 
finnas.  

Fallgropar vid skapande av kodningsscheman 
Det finns enligt Bryman (2008) flera potentiella fallgropar när det kommer till skapandet av 
kodningsscheman för innehållsanalyser. Han betonar att fallgroparna liknar de som 
uppkommer i designandet av strukturerade intervjuer och strukturerade observationer. En 
aspekt som Bryman belyser är otydliga kodningskategorier som kan göra att de som kodar får 
svårt att precisera vilka ord/begrepp/enheter som hör till vilken kategori. Överlappning mellan 
kategorier är något som Bryman menar bör vara obefintlig. I mitt kodningssystem har viss 
överlappning förekommit bland de mångtydiga orden.  En annan aspekt som Bryman tar upp 
är att alla möjligheter som kan uppkomma i analysen bör finnas i kodningsschemat. Det bör 
även vara så tydliga instruktioner att kodare vet precis hur de ska göra för att klassificera 
saker under rätt kategori. Det ska enligt Bryman inte råda några tvetydigheter i hur data ska 
tolkas och klassificeras. Reglerna kan behöva vara väldigt utförliga och tydliga. Reglerna för 
mina kategorier har jag inte skapat själv utan de har utvecklats över tid inom den svenska 
grammatiken.  

För att få fram ett så bra och effektivt kodningsschema som möjligt, trycker Bryman (2008) 
på att man tidigt i processen utför en pilotstudie där man testar sitt kodningsschema. När man 
testar schemat kan man upptäcka om kategorier behöver slås ihop eller brytas upp i fler delar 
för att få fram ett trovärdigt resultat av analysen. Bergström och Boréus (2012) menar också 
att om pilotstudien stämmer överens med resten av studien kan den användas i slutanalysen 
och tolkningen av materialet. Reliabiliteten med kodning påtrycker Bryman (2008) är en 
viktig del att ha i åtanke när kodningen sker manuellt. Både Bryman och Bergström och 
Boréus går in på att om det är fler än en kodare behöver de koda på ett samstämmigt sätt. 
Detta kan testas genom att de olika kodarna kodar samma stycke data. Om kodningarna 
stämmer överens är utsikten stor att all data kodats likvärdigt. Om kodningarna skiljer sig åt 
avsevärt behöver de gå tillbaka och se vad det är som skiljer sig och varför, och kanske även 
gå tillbaka till kodningsschemat och förtydliga detta. Eftersom jag varit ensam vid kodningen 
har jag gått igenom listorna för kodade ord i de olika matematikböckerna och jämfört vilka 
ord som uppkommit i listorna och sedan sökt efter dessa i alla de andra böckerna för att vara 
säker på att orden kodats lika i alla böckerna. 

När det endast är en person som kodar måste kodningen vara konsekvent över tid, menar 
Bryman (2008) och Bergström och Boréus (2012). Detta kan testas genom att kodaren kodar 
samma stycke data vid två olika tillfällen. Tillfällena får inte vara för nära varandra i tid, då 
den som kodar materialet kan minnas hur materialet kodades vid det tidigare tillfället.  Vid 
manuell kodning behöver även den mänskliga faktorn tas i beaktande, pekar Bergström och 
Boréus (2012) på. En person kan koda olika beroende på humör, tid på dygnet och grad av 
trötthet. Därför måste betänkas att en viss felmarginal kan finnas, menar de båda forskarna.  
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Hur resultatet presenteras 
Efter att jag gått igenom alla texterna och samlat alla relevanta ord och partikelverb i de olika 
kategorierna har jag jämfört frekvensen för förekomsterna mellan de olika 
matematikläroböckerna men också mellan de båda serierna. För att visa resultatet har jag gjort 
tabeller som redovisas i resultatet av studien. I tabellerna valde jag att redovisa resultatet i 
antal istället för procent då procent kan vara missvisande och inte visar antal i varje 
kodningskategori. Jag har däremot valt att förklara antalen med hjälp av procent, för att visa 
kontrasten, i textform i samband med tabellerna, men även för visst förtydligande då procent 
kan vara enklare att förstå än en helhet. Utefter vad resultatet visade tolkade jag det med hjälp 
av den forskning som tagits upp och diskuterat vilka implikationer som kan uppkomma om 
partikelverb och mångtydiga ord förekommit frekvent eller ej i böckerna. 

Studiens trovärdighet och generaliserbarhet 
Reliabilitet mäter, enligt Bell (2006), i vilken mån ett resultat kan återskapas utifrån samma 
tillvägagångssätt och parametrar. Validiteten däremot mäter i vilken utsträckning en 
forskningsfråga ringar in vad som ska undersökas. Detta framhåller dock Bell är en något 
otydlig beskrivning och menar att Sapsford och Jupps (1996) definition är mer utförlig. 
Sapsford och Jupps definition av reliabilitet är att undersökningen ska producera trovärdiga 
resultat samt de slutsatser som dras måste stödjas av resultaten. Reliabiliteten kan komma före 
validiteten, påpekar Bergström och Boréus (2012), när det gäller kvantitativa 
innehållsanalyser. Å andra sidan menar de att varje analys skiljer sig från den nästa, vilket 
leder till att validiteten kan bedömas individuellt för varje studie. Flera validitetsproblem, 
menar de, kan uppkomma när undersökningen handlar om att räkna ord. En aspekt är när ord 
är mångtydiga, har fler än en betydelse. Detta på grund av att då räknas endast antalet ord och 
inte dess användning. Eftersom den här undersökningen specifikt handlar om mångtydiga ord, 
kommer det här validitetsproblemet inte uppstå. En annan aspekt är ord som har vaga 
begränsningar för vad de betyder (Bergström och Boréus). Specifikt tar Bergström och Boréus 
upp ordet demokrati som exempel. Demokrati kan skifta i betydelse utifrån personen som 
tolkar och i vilket sammanhang det används. Generellt vet de flesta vad demokrati handlar om 
men beroende på kontext kan olika attribut tillskrivas ordet.  

I innehållsanalyser väljer den som utför analysen ofta kategorierna som textens innehåll ska 
delas in i. Kategorierna i det här arbetet har jag valt men inte kommit på själv. Partikelverb är 
redan en del av svenska språket, det samma gäller för homonymer, homofoner och 
homografer. Att jag har valt redan existerande ordgrupper gör att reglerna för hur och vilka 
ord som ingår redan är satta sedan tidigare. Detta gör att studien kan reproduceras utifrån 
samma regler på i stort sett alla läromedel för matematik som innehåller text.  

Generaliserbarheten av arbetet beror på resultatet. Innehåller de båda läromedlen samma ord 
och i ungefär samma förekomstfrekvens skulle det kunna antas att detta även stämmer för fler 
läromedel i matematik. Vikten som läggs vid generaliserbarhet av den kvantitativa forskaren 
kan, enligt Bryman (1997), tillskrivas benägenheten de har att vilja återskapa och härma 
naturvetenskapliga metoder och synsätt. Eftersom naturvetenskapsforskare lägger stor vikt vid 
att resultat går att replikera menar Bryman att även de kvantitativa forskarna vill att studier 
inom samhällsvetenskapen ska vara replikerbara. De båda läromedelsserierna visade sig vara 
olika på flera vis vilket leder till att resultatet inte helt går att generalisera för andra 
läromedelsserier då olika författare skapar sina verk på olika sätt. Även om den här studien 
har för lite material för att det ska gå att generalisera till andra läromedel syns ändå ett 
mönster i tabellerna. Rent procentuellt och visuellt finns ett mönster i hur frekvent 
förekommande partikelverb, homonymer, homofoner och homografer förekom, både det 
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sammanlagda antalet förekomster och antalet olika förekomster. (Se tabeller 3, 4, 6, 7, 10, 11, 
13, 14 och 16 nedan i resultatet.)  

Forskningsetik 
Forskningsetik har ingen tydlig avgränsning för vad det exakt betyder, framhåller 
Vetenskapsrådet (2011), detta beror på att etik i sig inte har någon glasklar definition. Det 
beror även på att det är ett stort område som utvecklas allteftersom nya tekniker utvecklas och 
nya media blir tillgängliga för forskning. Etiska beaktningar som brukar göras handlar ofta 
om de som medverkar i forskningen. Forskarens roll och ansvar i hanterandet av forskningen 
får vanligen en egen kategori, forskaretik.  

Etik och moral som gäller då forskningen görs med människor är inte den samma som gäller 
vid publikationer. Enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 
Kap Upphovsrättens föremål och innehåll 1§ har den som skapar ett litterärt eller konstnärligt 
verk upphovsrätten till detta. Det kan handla om skönlitteratur eller beskrivande text, det kan 
handla om tal eller skrift, men det sträcker sig även till musik, datorprogram, film, fotografi 
eller andra bildalster med flera. Detta betyder att skaparen av ett verk är den som har rätten till 
det. Endast skaparen får distribuera verket, kopiera det och har även ensamrätten till att göra 
det tillgängligt för allmänheten, enligt 2§. Enligt samma lag 2 Kap. Inskränkningar i 
upphovsrätten, ska man om man citerar ett verk göra det så pass utförligt att det inte finns 
någon tvekan om vem som är upphovsrättshållaren till verket. Data insamlat i den här studien 
kommer från läroböcker och faller då vid citering under lagen om upphovsrätt till litterära 
verk. 

Sammanfattning av metod 
Innehållsanalys är en forskningsmetod som har idén att allt i kommunikation går att 
kvantifiera. Det går med andra ord att hitta mönster likheter och antal av olika företeelser i 
både skriven, talad och visuell kommunikation. Fördelar med innehållsanalys är att den kan 
användas på stora mängder material om det finns tillgängligt via dator. Det är även en fördel 
att som metod är den enkel att använda för att analysera data som sträcker sig över tid 
(Bryman, 1997). Om studie görs av någons kreationer faller detta under upphovsrättslagen 
vilken säger att skaparen innehar upphovsrätten över verket. Detta leder till att allt som 
används från verket, bilder eller text måste refereras enligt god sed så att vem ägaren till 
verket framgår utan oklarheter (Lag 1960:729).  

Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet för varje läroboksserie, resultatet sätts även i 
perspektiv relaterat till varandra för att belysa förändringar och skillnader i förekomsterna av 
partikelverb och mångtydiga ord. Redovisningen kommer att utgå från studiens syfte och 
forskningsfrågor. Empirin kommer att presenteras i form av tabeller där det presenterats i 
antal, medan i texten kommer jag att ange procent för att förtydliga. Jag har valt att inte visa 
procent i tabellerna då detta inte korrekt kan visa skillnaden i hur frekvent ord används i en 
text. Procentsatserna med decimaler har jag valt att avrunda till hela procent.  Partikelverben 
har inte räknats ut i procent då de kan bestå av fler än ett ord och blir därför svåra att beräkna 
korrekt.  

I resultatet tas även upp homonymernas olika användningspotential. Detta har räknats ut 
genom att varje homonym har letats upp i Svenska Akademins Ordlista, SAOL, (2017) där 
ords olika betydelser tas upp och förklaras. Som exempel ordet passar som används i Safari 
3A och tas upp i tabell 5, i SAOL har passar 5 olika betydelser, varav alla är verb. Enligt 
SAOL är ordets grundform passa och passar är aktiv presensform. Passa kan betyda att ”ha 

15 
 



 

uppsikt över”, ”vara lämplig”, ”säga pass i kortspel”, ”spela boll till medspelare” och ”paxa” 
(det finns ingen sidhänvisning då det är en gratis-app som använts). Alla homonymer som 
hittats i läroböckerna har fått samma behandling, en del ord kan användas i flera olika 
ordklasser. De olika betydelserna har lagts in i ett Excel-dokument där de sedan räknats ihop 
per bok. 

Terminsbok A och B i Matte Direkt Safari 
Sidantalet i Safari 3A och 3B var det samma men det totala antalet ord skilde sig med cirka 
500 stycken, Safari 3A: 4536 ord, Safari 3B 5052 ord (se Tabell 2). Detta ger en ökning av 
antalet ord på 11%. Det totala antalet olika ord i de båda terminsböckerna var 708 ord för 
Safari 3A och 825 ord för Safari 3B. Antalen olika ord ökade med ungefär 17% från den 
första terminsboken till den andra. Ökningen av antal olika ord i böckerna betyder att eleverna 
behöver ett större ordförråd när de arbetar med den andra terminsboken än med den första. 
När vem som helst skriver en text räknas oftast antalet ord i texten, men det betyder inte att en 
text på 4536 ord innehåller 4536 olika ord, ett ord kan återkomma flera gånger och kan även 
användas i flera olika sammanhang med olika betydelser. Med olika ord menar jag antalet 
olikt stavade ord som kommit upp i böckerna, inte hur många olika betydelser varje stavning 
innebär. 

Tabell 2: Antalet ord samt antalet olika ord i Safari för årskurs 3. 

Lärobok Antal ord Olika ord 

Safari 3A 4536 708 

Safari 3B 5052 825 

Tabell 2 visar som synes skillnaden mellan antalet ord i de båda terminsböckerna. Utifrån 
detta kan man se att eleverna behöver kunna fler ord för att klara av texten i den andra 
terminsboken än i den första.  

Matte Direkt Safari 3A  
Tabell 3, nedan, visar hur ofta varje ordgrupp förekom i den första terminsboken av Safari för 
årskurs 3. Partikelverben förekom 271 gånger. Som tabell 3 visar har homonymer använts 
1639 gånger i den första terminsboken av Safari-serien, detta är 36% av det sammanlagda 
antalet ord i boken som kan ha fler än en betydelse. Homofoner användes 241 gånger, vilket 
är 5% av orden i Safari 3A. Homografer användes 233 gånger i läroboken vilket även det är 
5% av den sammanlagda mängden ord. 
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Tabell 3: Antal partikelverb, homonymer, homofoner och homografer i Safari 3A. 

 

Som kan ses i tabellen ovan är den största delen av mångtydiga ord som används i Safari 3A 
homonymer. Att ord förekommer många gånger menar Lundahl (1998) underlättar för 
eleverna att införliva dessa i sina ordförråd. 

Tabell 4 nedan visar hur många olika ord som förekom i läroboken Safari 3A. Den visar inte 
hur många potentiella betydelser homonymerna har, eller hur många ord partikelverben består 
av. I Safari användes 78 olika partikelverb som tabell 4 visar. De 158 olika homonymerna 
som förekom i terminsbok A har potentialen att användas på 503 olika vis inom flera olika 
ordklasser. Att homonymerna kan användas på 503 olika sätt betyder inte att eleverna behöver 
känna till alla dessa, men läraren behöver vara uppmärksam på vilka varianter som 
förekommer och förklara dem för eleverna. Många av homonymerna har två eller tre olika 
användningsområden medan exempelvis ordet för har tio. För tas inte upp som exempel i 
tabell 5, men förekom på flera ställen i läroboken. Procentuellt utgjorde homonymerna 22% 
av antalet olika ord som helhet. I läroboken användes 14 olika homofoner, och 11 olika 
homografer. Både homofonerna och homograferna utgjorde 2% av det hela antalet olika ord i 
Safari 3A. 

Tabell 4: Antal olika partikelverb, homonymer, homofoner och homografer i Safari 3A. 

 

Som tabell 4, ovan, visar används flest olika homonymer bland de mångtydiga orden som 
förekom i Safari 3A. Tabellen visar inte hur orden användes eller hur ofta varje ord användes. 
Några ord användes över 50 gånger medan andra användes endast en eller två gånger. 
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Som tidigare nämnts visar tabell 5 exempel på hur boken använt några partikelverb och 
mångtydiga ord. Verbet ringa handlar om att man lyfter telefonen och slår in numret till en 
annan person medan partikelverbet ringa in betyder att man med pennan ska rita en cirkel runt 
ett svar eller som i exemplet ur boken runt säckar. Elever som bedriver någon form av sport 
har antagligen stött på ordet passar i sammanhanget att de ska sparka bollen till en annan 
person, elever som har pusslat har antagligen stött på en annan betydelse av ordet, samma 
betydelse som matematikboken använder i exemplet nedan.  

Tabell 5: Exempel på hur några av de olika ordgrupperna används i Safari 3A. 

Partikelverb Ringa in 

Lägga ihop 

Ställ upp 

”Ringa in säckarna två och två.” s. 20 

”Här får du lära dig att lägga ihop tal med hundratal och tiotal.” s. 40 

”Ställ upp talen själv.” s. 45 

Homonymer Passar 

 

Rymmer 

En  

”Vilken kista passar nyckeln till?” s. 115 

”Ringa in det förslag som passar bäst.” s. 63 

”Hur mycket rymmer de?” s. 63 

”Ringa in ljus till var och en.” s. 102 

”Vi får en tredjedel var.” s. 102 

Homofoner En  

Än  

”Här är en multiplikationsruta.” s. 116  

”Skriv saker som det kan finnas fler än 1000 av.” s. 6 

Homografer Skylt ”Skriv rätt tecken och dra streck till rätt skylt.” s. 124 

 

Som kan ses i tabell 5 tas ordet en upp i två kategorier. Det är både en homonym och en 
homofon. Det är även en homograf med i läroboken användes en inte på det sättet och det 
fanns därför inga exempel att hitta. Det finns fler ord som kan sorteras in i mer än en kategori 
vilket jag tycker är viktigt att vara medveten om. MFS (2008) tar upp exemplet rymmer som 
förekommer som ett matematiskt begrepp men som också har en annorlunda betydelse i 
vardagsspråket (se tabell 1). Ordet rymmer uppkommer i Safari 3A och det har jag även 
exemplifierat i tabell 5 ovan. När ord i matematiken betyder andra saker i vardagen kan det bli 
problematiskt att utröna den, för eleven, nya betydelsen på egen hand, då blir läraren extra 
viktig men även hemspråksläraren om eleven har svenska som sitt andra språk. Med hjälp av 
hemspråket kan eleven enklare förstå och ta till sig den matematiska betydelsen av rymmer.   

Matte Direkt Safari 3B 
I tabell 6 nedan redovisas antalet förekomster av partikelverb och mångtydiga ord i Safari för 
årskurs 3 andra terminsboken. I boken användes partikelverb 239 gånger. Homonymer 
användes 1764 gånger, detta är 35% av bokens ord som kan ha mer än en betydelse. 
Homofoner användes 218 gånger vilket tabell 6 visar, det är cirka 4% av texten som består av 
ord som låter som andra ord. Homograferna utgjorde även de 4% av texten men antalet var 
lägre än homofonerna. 
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Tabell 6: Antal partikelverb, homonymer, homofoner och homografer i Safari 3B. 

 

Tabell 6 visar hur vanligt det är med homonymer i det svenska språket vilket gör den till en 
viktig ordgrupp att lägga vikt vid för att eleverna ska lära sig de olika användningsområdena 
för varje ord. En del användningar av ord är arkaiska medan andra användningar är vanliga 
och även ibland får ord nya betydelser, utöver de gamla.  

I tabell 7 nedan visas hur stort antal olika partikelverb och mångtydiga ord som användes i 
Safari 3B. Det var 82 stycken olika partikelverb som användes i boken. 178 av de olika orden 
som användes var homonymer, vilket utgör 22% av hela antalet olika ord. De 178 olika 
homonymerna har potentiellt 562 användningsområden. Jag hittade 14 olika homofoner vilket 
utgör mindre än 2% av antalet olika ord. I tabell 7 kan vi se att det fanns 20 olika homografer 
i Safari 3B. 

Tabell 7: Antal olika partikelverb, homonymer, homofoner och homografer i Safari 3B. 

 

Av de 82 partikelverben som användes delade vissa samma verb, detta för med sig att 
eleverna behöver få kunskap om hur partikelverben skiljer sig åt trotts liknande 
sammansättningar.  

Nedan i tabell 8 ges exempel på hur några av partikelverben och de mångtydiga orden använts 
i Safari 3B. Hör ihop och hör till är två partikelverb som används i läroboken, varken det ena 
eller det andra har med verbet hör att göra. De övriga partikelverben som exemplifieras i 
tabell 8 har med sina verb att göra men deras betydelse har skiftat från det rena verbet till en 
något annorlunda handling. Homonymen så exemplifieras på mer än ett sätt där betydelsen 
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skiftar. De elever som har varit med i trädgården kan ha stött på så i verbsammanhang, till 
exempel att så blomfrö i rabatten, medan andra elever inte hört så i den kontexten. 
Homografen med kan antingen skifta mellan ordgruppen homonym och homograf. Det stavas 
likadant men beroende på dialekt kan uttalet förändras.  

Tabell 8: Exempel på hur några av de olika orden använts i Safari 3B. 

Partikelverb Hör ihop 

Hör till 

Räkna ut 

Rita av 

”Multiplikation och division hör ihop.” s. 16 

”Skriv de multiplikationer och divisioner som hör till.” s. 16 

”Räkna ut summan.” s. 39 ”Räkna ut differensen.” s.115 

”Rita av pennan och suddgummit så att de är lika stora som i verkligheten.” 
s. 118 

Homonymer Så 

 

Delar  

”Talen 0, 1, 2, 3, 4, 5… och så vidare, kallas naturliga tal eller grundtal.” s. 
18 ”Det finns åtta päron och dubbelt så många bananer.” s.44 ”Du kan visa 
statistik på olika sätt, till exempel så här:” s. 66 

”Ebba delar ut 27 kort.” s. 73 ”Om det står att saften blandas 1+4 betyder 
det att i del saft blandas med 4 delar vatten.” s.125 

Homofoner Gått 

En  

Än  

”När vi skriver klockslag digitalt skriver vi hur många timmar och minuter 
som gått sedan midnatt.” s. 75 

”Dela en av kvadraterna.” s. 90 

”Hur många klasskompisar har en skostorlek som är mindre än 35?” s. 80 

Homografer Med ”Arbeta tillsammans med en kompis.” s. 46 

Homofonen gått har sin ljudkompis i ordet gott. Eftersom orden kommer från olika grunder stavas de på olika 
sätt, men enligt svenskans regler uttalas båda vokalernas korta form på samma vis.  

I tabell 8 har jag tagit ut flera exempel på hur ordet så användes i Safari 3B. Så är en 
homonym och kan användas på nio olika vis enligt SAOL (2017). Läroboken använde sig 
även av homonymen delar på mer än ett sätt vilket även det framgår i tabellen, dessa 
betydelseskiftningar kan ställa till problem för elevernas förståelse av texten om de inte får 
stöd av bilder, kontext och lärare.  

Terminsbok A och B i Prima Matematik  
I båda terminsböckerna var det lika många sidor med text som användes till empiri i studien, 
men antalet ord ökade markant från A- till B-boken. Det var en ökning på 866 ord, vilket är 
17% fler ord i andra boken än i första. Även antalet olika ord ökade från första terminsboken 
till den andra, med 168 ord. Detta är en ökning på 18%. I tabell 9 presenteras resultatet av 
ordräkningen som gjorts via dator, i Word och lix.se. 

Tabell 9: Antalet ord samt antalet olika ord i Prima för årskurs 3. 

Lärobok Antal ord Olika ord 

Prima 3A 5037 932 

Prima 3B 5903 1100 
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Eleverna som arbetar utifrån läromedelsserien Prima behöver kunna fler ord för att klara av 
terminsbok B än terminsbok A. Utifrån tabell 9 syns att antalet olika ord ökar, men man kan 
inte se om de båda böckerna använder samma ord och att B-boken endast utökat med 168 nya 
ord eller om det är en mindre överlappning och de olika orden skiljer sig mer än enbart 
antalsskillnaden mellan terminsbok A och B. 

Prima Matematik 3A  
I den första terminsboken av läromedelsserien Prima användes partikelverb 248 gånger. 
Homonymerna utgjorde 32% av texten då de användes 1604 gånger som kan ses i tabell 10 
nedan.  Homofoner och homografer används mer sällan är homonymerna. Homofonerna 
används 163 gånger vilket blir 3% och homograferna används 198 gånger vilket blir 4% av 
texten som helhet. (Antalen kan ses i tabell 10 nedan.) 

Tabell 10: Antal partikelverb, homonymer, homofoner och homografer i Prima 3A. 

 

Som kan ses i tabell 10 används en stor del homonymer i Prima 3A. I relation till de övriga 
kategorierna i tabellen används homonymer mer än dubbelt så ofta som de övriga 
sammanlagt. 

I Prima 3A användes 80 olika partikelverb vilket tabell 11 visar. Den visar även att det fanns 
204 olika homonymer av det totala antalet olika ord, vilket är 22% av helheten. Dessa 204 
olika homonymer har 634 potentiella användningssätt. 2% av orden, 14 stycken, var 
homofoner även homograferna utgjorde 2%, av antalet olika ord som användes i den första 
terminsboken. Homograferna bestod av 15 olika ord. 
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Tabell 11: Antal olika partikelverb, homonymer, homofoner och homografer i Prima 3A. 

 

Enligt tabell 11 används flest olika homonymer bland ordgrupperna. Homofoner och 
homografer används färst antal gånger av kategorierna. 

Nedan i tabell 12 tas exempel på hur några partikelverb och mångtydiga ord använts i Prima 
3A. Ordet tar betyder något annat beroende på sammanhang och om det hör ihop med någon 
partikel, i tabell 12 visas två exempel på hur det blir två olika partikelverb i 
matematikläroboken. Det är inte alla elever som stöter på klippa i mer än sammanhanget 
klippa med sax, i Prima 3A används det i både sammanhanget klippa med någon form av sax 
och klippa som i en stenhäll. Ordet får används vid flera tillfällen i boken och då ofta på 
samma sätt i ordklassen verb, men när det används på ett nytt sätt inom ordklassen substantiv 
är det endast ord som hjälp för att eleverna ska förstå ändringen i betydelse, inga bilder. 
Elever behöver stöd i kontexten för att förstå nya ord och begrepp (Gibbons, 2013), detta 
gäller även för nya betydelser av ord de tror sig kunna. 

Tabell 12: Exempel på hur några av orden ur ordgrupperna har använts i Prima 3A. 

Partikelverb Tar ut 

Tar fram 

Leta rätt på 

”Trixi tar ut 30 kulor.” s. 81 

”Kalle tar fram 180 stolar.” s. 79 

”Leta rätt på svaret och skriv bokstaven i rutan.” s.76 

Homonymer Klippa 

 

Får  

”Hur många fåglar blir det på varje klippa?” s. 107 

”Det tar tre minuter att klippa ett lamm.” s.139 

”Här får du lära dig mer om att skriva vad klockan är.” s. 90 

”Derek har 478 vita får och 126 svarta.” s. 139 

Homofoner Själv 

Streck, Rätt  

”Här får du själv ställa upp.” S.69 

”Dra streck till rätt skylt.” s. 42 

Homografer  Hon  

Kort  

”Hon häller 160 stycken i poolen.” s. 74 

”Vems kort är det?” s. 86 

Homofonernas ljudkompisar i den här tabellen är orden skälv, sträck och rett. Återigen beror 
stavningsskillnaderna på vilken bakgrund orden har. Själv att vara ensam eller att göra något på egen hand, skälv 
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att skaka eller darra. Om du hade rett soppan rätt så hade den inte varit så rinnig. Om man är osäker på hur ett 
ord stavas kan man gå tillbaka till grundformen i en ordbok och där finns stavningar och även olika betydelser. 

I tabell 12 visas exempel på hur två av homonymerna i Prima 3A använts på olika sätt. Ordet 
klippa har enligt SAOL (2017) två betydelser, men det tas även upp exempel där det används 
som partikelverb: klippa till och klippa sig. Även får har två betydelser, djuret och böjningen 
av att få.  

Prima Matematik 3B 
Tabell 13 visar hur ofta partikelverb och mångtydiga ord förekommer i den andra 
terminsboken för årskurs 3 i läromedelsserien Prima. Partikelverben förekom 258 gånger. I 
Prima 3B förekom homonymer 2063 gånger vilket utgjorde 35% av bokens totala antal ord. 
Homofoner förekom 211 gånger vilket är 4% av antalet ord. Även homograferna utgjorde 4% 
av texten som helhet med 233 förekomster.  

Tabell 13: Antal partikelverb, homonymer, homofoner och homografer i Prima 3B. 

 

Som kan ses i tabell 13, ovan, är även här homonymer den gruppen mångtydiga ord som 
förekommer oftast. Som nämnts tidigare menar Lundahl (1998) att människor behöver möta 
nya ord och begrepp på olika sätt vid flera tillfällen för att de ska införlivas i ordförrådet. 
Flera av homonymerna förekommer mer än tio gånger vilket gör att eleverna får chansen att 
lära in dem vid mer än ett tillfälle.  

Det användes 76 olika partikelverb i Prima 3B. Av de 1100 olika orden som användes var 316 
(29%) homonymer, 16 (1%) var homofoner och 19 (2%) var homografer. De 316 olika 
homonymerna har tillsammans 926 sätt de kan användas på. Antalen visas i tabell 14, nedan.  
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Tabell 14: Antal olika partikelverb, homonymer, homofoner och homografer i Prima 3B. 

 

Som tabellen ovan visar är det en ojämn fördelning av hur många av varje kategori som 
används i Prima 3B. Homonymer finns det flest av vilket tyder på att den ordgruppen 
innehåller fler ord som förekommer i svenska språket. 

Nedan i tabell 15 finns några exempel ur Prima 3B på hur partikelverb och mångtydiga ord 
har använts i läroboken. Mål används på mer än ett sätt i boken, vilket exemplifieras i tabellen 
nedan.  

Tabell 15: Exempel på hur några av orden ur ordgrupperna har använts i Prima 3B. 

Partikelverb Hitta på 

Skriv av 

Ser ut 

”Hitta på egna talmönster.” s. 73 

”Skriv av ekvationen och räkna ut den.” s. 114 

”Rita hur den femte figuren i mönstret ser ut.” s. 86 

Homonymer Mål 

 

Fot 

Slå 

”Reza gjorde fler mål än Milton.” s. 133 

”MÅL Bygga och rita av tredimensionella figurer.” s.92 

”En fot är ungefär lika lång som en fot[…].” s.56 

”Hämta en tärning och slå tärningen två gånger.” s. 6 

Homofoner Jäst ”25 g jäst.” s. 42 

Homografer  Tomten ”Hur lång tid tar det att skotta hela tomten.” s. 142 

Jäst är båden en homofon och en homograf men eftersom det var substantivet och inte verbet som användes i 
läroboken har det lagts som exempel på en homofon. Ljudkompisen är gäst som också är ett substantiv men av 
ett annat slag. 

Homofonen jäst kan även kategoriseras som homograf. I Prima 3B används ordet endast på 
ett sätt. I sammanhanget som boken använder jäst kan det användas på båda sätten eftersom 
en deg som innehåller jäst brukar ha jäst efter en tid under en bakduk. 

Jämförelser mellan Safari och Prima 
Generellt har Prima fler olika ord än Safari. Vilket leder till att eleverna behöver ha ett större 
ordförråd om de arbetar med Prima än med Safari. Det sammanlagda antalet ord som 
användes var även högre i Prima än i Safari. Det är med andra ord mer text i Prima böckerna 
än i Safari böckerna. Även om det procentuellt ligger lika i de båda serierna är den egentliga 
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skillnaden i användandet av partikelverb och mångtydiga ord betydelsefull. Antalet olika 
homonymer skiljer sig markant från Safari 3A till Prima 3B, i Prima 3B används dubbelt så 
många olika homonymer som det görs i Safari 3A.  Tabell 16 visar att det är flest antal olika 
homonymer i Prima 3B utav de fyra granskade böckerna.  

Tabell 16: Sammanställt vad som visats i tabellerna 2–4, 6–7, 9–11 och 13–14, inklusive hur stor procent de 
mångtydiga orden utgjort i relation till textens helhet.  

Lärobok Olika 
ord 

Olika 
partikelverb 

Olika homonymer Olika homofoner Olika homografer 

Safari 3A 708 78 158 (22%) 14 (2%) 11 (2%) 

Safari 3B 825 82 178 (22%) 14 (2%) 20 (2%) 

Prima 3A 932 80 204 (22%) 14 (2%) 15 (2%) 

Prima 3B 1100 76 316 (29%) 16 (1%) 19 (2%) 

Lärobok Antal 
ord 

Antal 
partikelverb 

Antal homonymer Antal homofoner Antal homografer 

Safari 3A 4536 271 1639 (36%) 241 (5%) 233 (5%) 

Safari 3B 5052 239 1764 (35%) 218 (4%) 203 (4%) 

Prima 3A 5037 248 1604 (32%) 163 (3%) 198 (4%) 

Prima 3B 5903 258 2063 (35%) 211 (4%) 233 (4%) 

 

I tabellen ovan har jag sammanställt resultaten som framkommit under studien. Exempelvis är 
det 29% homonymer i Prima 3B utav de 1100 stycken olika orden som användes i hela boken. 
Av alla orden som användes (där inräknat upprepningar av de olika orden) i Prima 3B var 
35% av dessa homonymer. Tidigare har jag visat med stapeldiagram och sedan förklarat vad 
som setts med hjälp av antal och procent. Medan i den här tabellen har jag sammanställt 
resultaten för att det ska gå att få en överblick av hur resultatet skiljer sig mellan de olika 
böckerna, men även mellan de båda serierna.   

Genom den här överblicken ska resultatet bli enklare att studera snabbt och framvisa vikten av 
att vara vaksam över vilka ord som finns i läroböcker för elever. Som togs upp i den tidigare 
forskningen består partikelverb av ett verb och en partikel, det togs också upp att i svenskan är 
partikelverb något som är naturligt och inget som man reflekterar över. Men för många 
andraspråkselever kan det bli problematiskt då de lär sig verbens betydelser och sedan byter 
många av verben betydelse när de förekommer som partikelverb i matematikläroböckerna.  

Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att partikelverb förekommer ofta i läroböckerna och på många olika sätt. Om 
partikelverben förekommer flera gånger kan eleverna lära sig dessa som enheter och 
inkorporera dem i sitt ordförråd, men om partikelverben endast förekommer en gång eller ett 
fåtal gånger får eleverna inte möjligheter att lära sig dessa. Antalet partikelverb som användes 
ökade inte från terminsbok A till B i de båda serierna. 

Homonymerna var den ordgruppen som var mest frekvent förekommande i läroböckerna. En 
del av orden användes på mer än ett sätt, medan andra användes konsekvent på samma sätt 
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genom hela boken de förekom i. Om ett ord endast används på ett sätt lär sig eleverna enbart 
detta sätt, så när de träffar på ordet i ett nytt sammanhang kan det skapa förvirring om 
kontexten inte ger tillräckligt stöd. Eleverna behöver då få stöd från läraren för att lära sig ett 
ords olika användningsområden både inom matematiken och i vardagen. Homofoner kan 
skapa problem då olika stavning har olika betydelse, men om en elev endast hört ordet i ett 
sammanhang hjälper inte stavningen till att visa betydelsen av ordet.  

Diskussion 
Syftet är att belysa i vilken utsträckning partikelverb och mångtydiga ord förekommer i texten 
i läroböcker för matematik årskurs 3. 

1. I vilken utsträckning förekommer partikelverb? 
2. I vilken utsträckning förekommer homonymer, homofoner och homografer? 
3. Hur kan förekomster av partikelverb och mångtydiga ord påverka elevers förståelse av 

det språkliga innehållet i matematikläroböcker? 

Utifrån det arbetet jag har gjort och utifrån forskningen som finns om språk och matematik 
kan slutsatsen dras att språket har en viktig del i inlärningen och förståelsen för matematik. 
Om eleverna innehar ett bristfälligt ordförråd får de problem i matematiken och enligt 
resultatet som framkommit finns det mer än endast ett bristande ordförråd som kan ställa till 
problem för eleverna. Många av orden som används i matematikuppgifter betyder mer än en 
sak vilket gör att eleverna kanske inte förstår helheten då ett vanligt ord, som de kan, får en ny 
betydelse i matematiska sammanhang. Lärare i skolan som använder sig av läromedel behöver 
vara uppmärksamma på vad det är de förväntar sig att eleverna ska läsa och ta hjälp av för att 
kunna lösa matematiska operationer i läroböckerna. Som läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) tar upp, är språket en viktig 
aspekt i alla ämnen och personalen på skolan ska arbeta språkfrämjande för alla elever. Det är 
även viktigt att tänka på att det inte är enbart andraspråkselever som kan ha problem med 
språket inom matematiken utan även förstaspråkselever. Som tidigare tagits upp finns det 
olika språkmiljöer i olika familjer. Vissa familjer använder ett språk som ligger nära det som 
används i skolan. Dessa elever har en stor fördel framför de elever som kommer till skolan där 
språkets mönster och användning är olikt från det som de är vana vid i hemmet. Lärarens roll 
blir att hjälpa eleverna in i skolans mer abstrakta språk och bygga broar mellan elevernas 
vardagliga språk och skolspråket. 

”Får får får?” – partikelverb och mångtydiga ord  
Lindberg (2007) tar upp att det är viktigt för en läsare att vara bekant med minst 95% av 
orden i en text för att innehållet ska bli förståeligt. I matematikböckerna som ingått i studien 
förekommer det ord som kan betyda olika saker i olika sammanhang. Vissa ord har endast en 
betydelse medan andra har nio betydelser. Detta kan påverka elevernas förståelse av texten 
om de endast har en av betydelserna i sitt ordförråd. De mångtydiga ordens betydelser kan 
skifta beroende på sammanhang och uttal. I resultatet exemplifieras några av orden som 
förekommit i läroböckerna, men alla betydelser av de olika orden radas inte upp. Vissa 
homonymer har använts på olika sätt och har tagits ut som exempel i tabellerna 5, 8, 12 och 
15. Detta ger en inblick i hur ordens betydelser kan skifta beroende på kontext. I resultatet har 
även de sammanlagda olika homonymernas potentiella betydelser tagits upp som olika siffror. 
Safari 3A har 158 homonymer som kan bli 503 olika ord. Det är inte alltid som eleverna 
kommer stöta på varje enskild betydelse av homonymerna, men det finns flera som är vanliga 
och som förekommer i läroböckerna. Det är inte alltid som språket reflekteras över när det 
lärts in, av egen erfarenhet, men som MFS (2008) poängterar förloras förståelsen av innehållet 
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om orden inte betyder det som eleverna tror att de gör. De tre andra läroböckerna hade fler 
homonymer och då även fler potentiella betydelser. 

När det kommer till partikelverben som förekommer i böckerna är det inte ett ord som har 
flera betydelser utan det är ett verb som tillsammans med andra ord får en ny betydelse. Om 
eleverna vuxit upp i en svensktalande familj är partikelverben en del av deras 
kunskapsområde, men om de kommer från en familj med annat modersmål än svenska, brukar 
partikelverben vara främmande. Konceptet partikelverb är något som Viberg, Bellardini och 
Stjärnlöf (1986) framhåller som svenskt, där det i många andra språk representeras av nya 
verb. Tidigare har exempel från engelskan getts, men även i engelskan finns det partikelverb. 
Även om elevernas hemspråk har partikelverb behöver de lära in de svenska partikelverben 
som helheter för att förstå dem. Flera av partikelverben i alla fyra läroböckerna användes 
endast en eller ett par gånger i hela boken, vilket inte ger eleverna tillräckligt många möten 
för att partikelverben ska integreras i deras ordförråd. Läraren behöver då använda de 
partikelverben vid fler tillfällen och i olika sammanhang för att eleverna ska kunna minnas 
dem, som Lundahl (1998) beskriver det, att nya ord och uttryck behöver mötas och användas 
vid upprepade tillfällen för att bli ihågkomna.  

Att läsa på ett andraspråk som inte är helt erövrat kräver både tid och energi, menar MFS 
(2008), partikelverben kan öka energiåtgången då eleverna måste lista ut partikelverbens 
betydelse utan att ta i beaktande verbets grundbetydelse. Då svensktalande elever hjälps av 
texten kan andraspråkselever hindras (MFS). När verb kan användas på olika vis i samma 
läromedel, både för sig själva och tillsammans med olika partiklar, kan detta skapa förvirring 
om läraren och läroboken inte ger den kontext som eleverna behöver för att förstå. Som tabell 
8 visar använder Safari 3B verbet hör i två olika partikelverb, hör ihop och hör till. I tabell 12 
finns exempel ur Prima 3A där verbet tar används i två olika partikelverb, tar fram och tar ut. 
Detta kan verka trivialt, men för elever som inte använt sig av verben tillräckligt många 
gånger för att införliva dem i sitt ordförråd kan det skapa förvirring och oro inför att inte 
förstå matematiken. Elevers självkänsla, menar MFS, kan påverkas när elever inte förstår.  

Att endast räkna hur många olika ord som förekommer i en text visar inte på hur många olika 
sätt orden används. Genom att bli uppmärksam på att ett ord kan betyda mer än en sak 
beroende på kontext kan man som lärare vara mer vaksam på att vissa ord kan behöva 
förklaras och användas i mer än en kontext. Om eleverna endast stött på ordet volym i ett 
vardagssammanhang kan det bli förvirrande om de inte får en tydlig förklaring av ordet i 
sammanhanget skola och mätning. Volym känns inte alltid som det bästa exemplet att ta upp i 
sammanhanget mångtydiga ord då det är ett begrepp som förklaras och gås igenom både av 
läraren och läroboken vid flera tillfällen under de tidigare skolåren. Men om en 
andraspråkselev kommer in senare i skolan och volym inte förklaras, då det anses vara ett 
välgrundat koncept som de flesta redan känner till från tidigare skola, blir det ett betydligt mer 
aktuellt ord att ta upp som vardagsord och skolord. Som Lindberg (2007) framvisar kan 
andraspråkselever få problem med förståelsen om mer än 2% av orden i en text är okända.  

I resultatet togs exemplen får och klippa upp som exempel på homonymer som förekommer i 
en av läroböckerna (se tabell 12 för Prima 3A). Ordet klippa kan vara nytt i kontexten 
bergformation och det kan bli svårt att utifrån kontexten lista ut vad en klippa är. Malmer och 
Adler (1996) och Norén (2012) menar att tidigare erfarenheter spelar stor roll i förståelsen av 
text, inte enbart ett tillräckligt ordförråd. Om elever inte har erfarenheter av naturfenomenet 
klippor och djuret får kan det bli svårt att utifrån kontexten förstå det lästa. Malmer och Adler 
tar även upp att om ordförrådet tryter kan det bli så att eleverna fastnar i detaljerna av det lästa 
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istället för helheten vilket gör att de inte kommer vidare och kan lösa uppgifterna i 
matematiken.  

Att ringa in språket för att räkna ut matematiken 
Språket inom matematiken, framhäver Löwing och Kilborn (2009), ska bygga på elevernas 
vardagliga språk för att kunskaperna inom matematiken ska förstås och befästas hos eleverna. 
Lärarens roll blir då att ta reda på vad eleverna kan och hur det sedan kan användas i 
undervisningen för att vidare stärka och bygga elevernas matematiska kunskaper. När det 
uppkommer partikelverb och mångtydiga ord i matematikböckerna kan läraren stanna upp och 
gå igenom vissa av orden. De kan fråga eleverna om de känner igen orden och kan antingen 
förklara eller använda sig av orden på något sätt. Därefter berätta att det finns flera betydelser 
och göra eleverna medvetna om att orden kan användas på flera sätt. Exempelvis påvisa 
ordens olika betydelser i samma lärobok, exempelvis om de arbetar med Safari 3B kan läraren 
visa de olika användningarna av ordet så (se tabell 8). På så sätt kan eleverna uppmärksamma 
att det kan vara ett ord de känner till men inte kan alla betydelser av. Så som Rönnberg och 
Rönnberg (2001) beskriver det är språket grundläggande för elevernas förståelse av 
matematiken och genom att eleverna blir medvetna om att ord kan användas på mer än ett sätt 
kan de bli uppmärksamma på vikten av att förstå mer än en betydelse av orden för att kunna ta 
till sig matematikkunskaperna som finns i läroböckerna.  

I de matematikböcker som studerats har bilder och text skapat kontexten för hur de olika 
orden har tolkats. Men på vissa ställen har bilder och förtydligande text inte funnits 
tillgängliga för att stödja elevernas förståelse av de mångtydiga orden och partikelverben. 
Språket i skolan är abstraktare än det vardagliga språket som eleverna är mer bekanta med, 
enligt Gibbons (2013). Texterna i läroböckerna har varit kortfattade och precisa, vilket 
stämmer överens med vad Gibbons beskriver. Både Gibbons och Svensson (2012) påpekar att 
kontexten är viktig för att en person ska förstå både skriven och talad text. De framhäver att 
den vardagliga kommunikationen är kontextbunden medan språket i skolan ska vara obundet. 
Att de mångtydiga orden används på olika sätt i böckerna kan försvåra elevernas förståelse av 
innehållet då det finns ord som de har lärt sig betyder en sak men som sedan betyder något 
annat nästa gång de stöter på ordet i boken.  

MFS (2008) har tagit upp vikten av stöd från läraren då andraspråkselever lär sig skolspråket. 
Om läraren hjälper till att förklara även ord som eleverna tror sig kunna, men i den kontexten 
där de förekommer, kan eleverna enklare lära sig de mångtydiga ordens olika betydelser. 
Vidare menar MFS att läraren ska skapa olika situationer där alla eleverna får möta de nya 
orden. Genom att vara medveten som lärare om vilka ord som kan betyda olika saker, och 
tänka på att uttryck som stryk under kan behöva förklaras och visualiseras när de dyker upp i 
läroböckerna, kan de stödja sina elever i deras fortsatta utveckling både i svenska språket och 
i förståelsen av texterna i matematiken. Om läraren också använder sig av synonyma uttryck 
kan eleverna få en djupare och varaktigare förståelse för ordens betydelser, vilket Namei 
(2002) poängterar. Enligt Namei sker ett skifte mellan åldrarna sex till tio när eleverna tar in 
nya ord i sitt ordförråd. Hon menar att i början av både förstaspråksutveckling och 
andraspråksutveckling är det ljudassociation som kopplar ord till varandra i ordförråden. Men 
när det utvecklas djupare kunskap och ett större ordförråd kopplas ord alltmer till varandra 
utifrån betydelse istället för ljud. Därför kan det vara bra om lärare inte bara förklarar stryk 
under och visar, utan även använder synonyma begrepp som markera eller ringa in. 

Som framkommit av tabellerna var ordgruppen som mest frekvent förekom i läroböckerna 
homonymer. Detta betyder att över 30% (se tabell 16) av orden i böckerna kan tolkas på mer 
än ett sätt. Vissa av dessa orden kan även uttalas på ett annat sätt och får då ytterligare en 
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betydelse. Detta gör att mindre än 70% av orden i böckerna har enbart en betydelse. Som 
Lindberg (2007) beskriver det behöver en text ha 95% kända ord för att läsaren ska kunna 
förstå innebörden. Om över 30% av orden kan ha en annan betydelse än den som eleverna är 
vana vid skulle detta kunna skapa problem för elevernas förståelse av det lästa och det blir då 
omöjligt för dem att förstå vad som förväntas av dem och de kan inte lösa uppgifterna i 
böckerna. Detta är viktigt för lärarna att uppmärksamma då det kan stödja dem i vad de 
behöver ta upp med klassen och vad som kan behöva förklaras och användas på mer än ett sätt 
vid många tillfällen för att öka elevernas ordförråd.  

För de lärare som skapar egna uppgifter och prov till eleverna är det en hjälp att vara vaksam 
på att det kan skapa problem för eleverna om ord och begrepp kan betyda mer än en sak. Om 
läraren vill testa elevernas förståelse av språket ska detta inte ske inom matematiken. Men 
inom matematiken kan de utveckla elevernas ordförråd och vardagsord kan få en ytterligare 
betydelse utifrån hur de används och förstås inom matematiken. Lindberg (2007) hävdar att 
under gynnsamma omständigheter kan ett barns ordförråd i skolåldern ökar med 3000 ord per 
år.   

Med medvetet riktat stöd i undervisningen kan läraren hjälpa eleverna att utveckla sitt svenska 
språk samtidigt som de utvecklar sina ämneskunskaper i matematik, enligt Gibbons (2013), 
som även poängterar att utan detta stöd kan eleverna halka efter förstaspråkseleverna i 
utvecklingen – både ämneskunskaper och språkkunskaper. När barn från svenska hem men 
även från svenska förskolor/daghem börjar skolan är partikelverb redan en del av deras 
naturliga språkutveckling och även många flertydiga ord är naturliga och reflekteras inte över 
i deras ordförråd. Men för barn utan frekventa möten med svenska språket kan de mångtydiga 
orden och partikelverben utgöra hinder i förståelsen. Studiens resultat visar att förekomsten av 
mångtydiga ord och partikelverb i läroböckerna gör att lärarens roll blir att identifiera ord som 
kan skapa problem och som behöver tas upp i förväg, men även användas och förklaras i 
många olika sammanhang. 

Att skapa läromedel utan mångtydiga ord och partikelverb skulle vara att beröva det svenska 
språket på en viktig del av dess skönhet. Elever som arbetar med endast sifferuppgifter 
utvecklar inte sina språkkunskaper. Språket utvecklas och förändras och genom att lära 
eleverna att vara uppmärksamma på sin förståelse av text och ifrågasätta betydelsen av ord 
som de tror sig kunna, men som i kontexten blir förvirrande, kan de utvecklas tillsammans 
med språket.  

Egen reflektion 
Både antalet partikelverb och mångtydiga ord som förekommer i böckerna var för mig 
överraskande. Jag trodde inte att det skulle vara så många mångtydiga ord i läroböckerna, och 
jag trodde inte att det skulle vara så svårt att kunna identifiera partikelverben. Jag har inte 
hittat någon lista med partikelverb att utgå ifrån utan bara exempel och kriterier för att 
identifiera partikelverb. Att något som är så naturligt i svenska språket kan vara så svårt att 
hitta var förvånande. Inte undra på att Myndigheten för skolutveckling (MFS, 2008) och olika 
författare (bland annat Lövestam, 2014) tar upp dem som ett område att vara medveten om 
som lärare. Det är inte bara elever med svenska som andraspråk utan alla elever som behöver 
hjälp och stöd av uppmärksamma lärare och personal. 

Förslag till vidare forskning inom området 
Nedan följer förslag på vidare forskning inom området som skulle vara intressant att gå vidare 
med. Det första förslaget är en vidare kvantitativ studie där man kan gå tillbaka och titta på 
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äldre läroböcker och sedan jämföra resultatet med de böcker som används idag. Det andra och 
tredje förslaget är studier där man formulerar matematikuppgifter och ser om elevernas 
lösningsfrekvens ökar eller minskar eller förblir oförändrad beroende på om det förekommer 
partikelverb och mångtydiga ord i uppgifterna eller inte. 

Under arbetets gång har jag lagt märke till vissa saker som inte ingick och efterfrågades av 
mina forskningsfrågor, som jag skulle vara intresserad av att få reda på mer om och som jag 
ger som förslag på vidare forskning. Skillnader mellan hur innehållets upplägg och målen som 
finns i matematikböcker riktar sig till eleverna eller inte. I min genomgång av böckerna 
upptäckte jag att Prima inte riktar sig till eleverna medan Safari gör det. Är detta något som 
förekommer i fler läromedel och vilken läsare är texterna skrivna för? Prima är inte riktad till 
eleverna där författarna presenterar bokens innehåll och upplägg, den har även målen 
formulerade på ett opersonligt sätt som egentligen inte riktar sig till någon. I Safari har 
författarna riktat sig till eleverna och talar till dem. Texterna i Safari känns mer personliga och 
tydligare uttryckta för vad eleverna förväntas lära sig vid varje del. Även den språkliga nivån 
och hur de använder sig av det ämnesspecifika språket som behövs för matematik skiljde sig 
åt vilket skulle vara intressant att studera vidare om detta är ett fenomen som sträcker sig till 
fler läromedelserier. 
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