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A Familiar Context - a survey and comparison of mathematical language in the most 

widely-used mathematics textbook and in the standardized national tests for grade 6 

students in Sweden. 
 

Studies have shown that language has a crucial role when students learn mathematics but 

there is a lack of empirical surveys mapping how mathematical language is used in different 

practices. One aspect of mathematical language called personification, which is associated 

with something that generates personal interest or contributes with a familiar context, seems 

to affect low-performing students in a negative way in their problem solving in the subjects of 

algebra and geometry.  

 
The overall aim of this study is to perform an empirical survey and analysis over how the 

personification of the mathematical language is used in the most commonly used mathematics 

textbook and the standardized national tests for students in grade 6 in Sweden. To answer this 

purpose, two research questions have been formulated: 
  
To what extent are natural language, mathematical imagery and mathematical symbols 

personalized in the field of algebra and geometry? 
  
How do typical mathematical tasks differ in the subjects of algebra and geometry? 
  
Method: Selected mathematical tasks from the most commonly used mathematics textbook 

and the national tests were analyzed in regards to personification. These selected tasks were 

also analyzed in regards to the concepts, metonymy and metaphor which can be used to 

distinguish the core of natural language in mathematical tasks. 
  
Results: There are differences between the uses of personification in the subjects of algebra 

and geometry. Personification was also found to be more common in the national tests than in 

the mathematics textbook. A comparison between the typical tasks from each subject area in 

the mathematics textbook and the national tests also showed that metaphorical form, a 

concept like personification associated with familiar context, is used more in the national tests 

than in the mathematics book. 
  
Conclusions: A clear difference in the use of personification and metaphorical form between 

textbooks and standardized national tests in mathematics for year 6 students was identified. 

Such differences in language usage may impair mathematics knowledge assessment. It is 

therefore important to make authors aware of how language use can affect a student's problem 

solving ability and raises the question as to whether personification and metaphorical form 

should be included in testing mathematical knowledge? 
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1. Inledning 

Svensk undervisning har under många år ifrågasatts och olika åtgärder för att lösa problemet har 

debatterats fram och tillbaka mellan de två politiska blocken i Sverige. Inom matematikämnet visade 

Sveriges resultat på det internationella provet TIMSS år 2011 på en negativ trend. Svenska elever i 

årskurs 4 hade inte förbättrat sina resultat från mätningen 2007 och i årskurs 8 hade eleverna sämre 

resultat i jämförelse med förra mätningen (Mullis et al. 2011). År 2015 hölls proven igen och denna 

gång hade eleverna både i årskurserna 8 och 4 förbättrat sina resultat från 2011 års mätning. Sveriges 

ställning internationellt inom matematik är dock fortfarande relativt låg då elevernas poäng på provet i 

årskurs 4 sätter Sverige på en 26:e plats av 49 deltagande länder, alltså sämre än snittet. I årskurs 8 

placeras Sverige på en 18:e plast av 39 deltagande länder, alltså precis över snittet (Mullis et al. 2015). 

Språket är en central del av matematikämnet (Bergvall 2016, s. 11) vilket även är allmänt erkänt inom 

lärande överlag. Begreppet språk kan ha olika betydelser inom olika sammanhang. I denna studie där 

språk kommer att ha en central roll måste därför begreppet kategoriseras och definieras. Begreppet 

naturligt språk kommer i överrensstämmelse med Lennerstad (2005); Chapman (1997) och Dyvold 

(2016) att användas för konventionella språk med egna grammatiska regler, ord, bokstäver och 

skiljetecken. Exempel på naturliga språk är Svenska, Engelska och Swahili. Det naturliga språket 

kommer att särskiljas från det matematiska formelspråket. 

Lennerstad (2005, s. 29) använder begreppet matematiska för att förklara det matematiska 

formelspråket. Denna definition kommer även att användas i denna studie.  Matematiska har ett eget 

alfabet, en specifik regeluppsättning och kan därmed sägas ha en egen grammatik. Alfabetet inom 

matematiskan har cirka hundra symboler som består av bokstäver från det grekiska och latinska 

alfabetet, tio siffror samt en uppsättning av specialtecken. Matematiskans grammatik består dels av 

logiska regler men även av språkliga konventioner. Lennerstad beskriver att matematiska likt naturliga 

språk används för att beskriva ett innehåll. Matematisk verksamhet kan dock beskrivas som ett växelspel 

mellan innehåll och naturligt språk. Det matematiska innehållet beskrivet med symbolspråk och de 

logiska aspekterna av matematiken tillhör matematiskan. Om den logiska förståelsen inom matematiska 

exkluderas kommer begreppet matematiska symboler att användas som en underkategori till 

matematiska, och syftar då endast till matematiskans alfabet, alltså specialtecken, specifika bokstäver 

från grekiska och latinska alfabetet samt de tio siffrorna. Matematikens terminologi med ord som 

subtraktion, hälften och funktion tillhör dock det naturliga språket och inte matematiskan.  
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Lennerstad (2005, s. 30) beskriver att det finns en växelverkan mellan matematiska och naturligt språk. 

Nya innebörder och idéer inom matematiken påverkar det naturliga språket. Formuleringar och 

definitioner tillkommer för att med det naturliga språket kunna uttrycka matematiska idéer. Lennerstad 

påpekar dock att det naturliga språket även påverkar matematiskan. För att ett matematiskt bevis ska 

anses giltigt av matematikkulturen måste det kunna formuleras genom det naturliga språket.  

Lennerstad (2005) inkluderar inte bilder i definitionen av varken naturligt språk eller matematiska. Då 

bilder kommer att inkluderas i analysen av studiens material måste de dock kategoriseras. Enligt det 

vidgade textbegreppet kan bilder ses som språk som i vissa fall bara representerar det naturliga språket, 

men även kan hålla information som utan bilden inte skulle kunna erhållas (Engblom 2013, s. 198–202). 

Bilder som bär information direkt kopplad till en matematikuppgift och som behövs för att lösa 

uppgiften kommer att inkluderas i analysen av materialet och dessa bilder kommer i studien att kallas 

matematiska bilder. Matematiskt språk kommer i studien att fungera som ett paraplybegrepp som 

inkluderar de tre delarna naturligt språk, matematiska bilder och matematiska. Om inte alla delar av det 

matematiska språket inkluderas kommer endast de enskilda indelningarna av det matematiska språket 

som berörs att nämnas. 

Ida Bergvall (2016) undersöker i sin avhandling relationen mellan det matematiska språket i TIMSS 

2011 och jämför det med hur svenska elever i årskurserna 4 och 8 presterar på provet. Bergvall 

upptäckte att lågpresterande elever hade större svårigheter med uppgifter inom algebra och geometri om 

de innehöll en hög grad av personifiering. Detta språkliga drag definieras som aspekter av det 

matematiska språket som genererar personligt intresse eller bidrar med en bekant kontext och har 

tidigare trotts underlätta elevernas uppgiftslösande (Bergvall 2016, s. 82). Resultatet från Bergvalls 

studie (2016, s. 82) pekar dock åt rakt motsatt håll. Hög grad personifiering ökar snarare 

svårighetsgraden på uppgifterna framför allt hos elever som har svårare för matematikämnet. Bergvalls 

resultat kommer att ha en central roll för denna studie och för att resultatet ska kunna tillämpas och ha 

relevans sågs empiri från årskurs 6 som mest lämpligt att använda sig av. 

Österholm & Bergqvist (2013, s. 2) skriver att det finns en brist på empiriska undersökningar som 

beskriver hur det matematiska språket ser ut i praktiken, vilket även Bergvall (2016, s. 87) bekräftar. 

Vidare forskning, menar Bergvall efter sin avhandling, skulle kunna inriktas mot det matematiska 

språkets roll för att realisera innehåll i olika praktiker, till exempel en jämförelse mellan internationella 

mätningar och läromedel (Bergvall 2016, s. 88). En läromedelsstudie stödjs även av att 93-95 % av 

elever i årskurserna 4 och 8 år 2008 uppgav att matematikboken är den huvudsakliga grunden för deras 
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matematiklektioner (Österholm & Bergqvist 2013, s. 2). Det finns även få lingvistiska studier som 

presenterar språkliga drag i matematikböcker (Österholm & Bergqvist 2013, s. 3). 

Såväl internationell som nationella tester av matematik syftar till att pröva elevers ämneskunskaper 

inom just matematik. Det kan dock vara relevant att undersöka aspekterna av det matematiska språket 

inom matematikuppgifter för att se hur både det naturliga språket, matematiska bilder och matematiska 

symboler personifieras inom två praktiker som har stor påverkan på elevers betygsättning. Om eleven 

inte förstår matematikuppgiftens instruktionsspråk, blir uppgiften tvådelad. Eleven måste både försöka 

lista ut vad som frågas efter och sedan lösa den logiska delen av uppgiften (Bose & Choudhury 2010, s. 

94).  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med en empirisk undersökning om hur personifiering ser ut i 

praktiker som elever i årskurs 6 möter i sin undervisning. Personifiering är en aspekt av det matematiska 

språket som är förknippat med något som genererar personligt intresse eller bidrar med en bekant 

kontext. Undersökningen syftar även till att bidra med kunskap om- och i sådana fall hur personifiering 

av det matematiska språket i matematikboken och de nationella proven i matematik skiljer sig åt.  För att 

besvara detta syfte har dessa två forskningsfrågor formulerats: 

1. I vilken grad personifieras naturligt språk, matematiska bilder och matematiska symboler i 

ämnesområdet algebra och geometri i den vanligast förekommande matematikboken, samt i de 

nationella proven för elever i årskurs 6? 

2. Hur skiljer sig matematiskt ämnesspråk i de typiska uppgifterna i den vanligast förekommande 

matematikboken för elever i årskurs 6 respektive de nationella proven för samma årskurs i 

ämnesområdena algebra och geometri? 

3. Teorianknytning 

Här kommer relevant teori som senare kopplas till studiens resultat- och analysdel att presenteras. Först 

kommer det socialsemiotiska perspektivet att lyftas fram, följt av begreppen metonymi och metafor som 

i studien kommer att användas som analysverktyg i jämförelsen av den mest använda matematikboken 

och det nationella provet. Därefter presenteras begreppet abstraktion, följt av en teorisammanfattning. 

3.1 Socialsemiotiskt perspektiv 

Watson (1989, s. 25–26) skriver att matematik utifrån det socialsemiotiska perspektivet kan ses som en 

funktionell kommunikationsform. För att hantera matematik måste det naturliga språket användas i 
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samverkan med symboler eller objekt. Matematikundervisning ger elever nya språkliga register genom 

att bygga upp förståelse för ord med hög komplexitet genom att basera dem på ord som inte är lika 

inbäddade i den teoretiska strukturen. Elever skapar därmed språkliga scheman, byggda på de strukturer 

som finns i den sociala och historiska kontext de befinner sig i (Hipkiss 2014, s. 15). Watson menar att 

erkännanandet av matematik som en social produkt hjälper oss att se både elever och lärare som sociala 

agenter med varierande mottaglighet för det matematiska språket. Watson definierar dock inte tydligt 

vad han menar med matematiskt språk, men utifrån hur han använder definitionen tycks fokus läggas på 

det naturliga språket, där den matematiska terminologin inkluderas. När Watsons använder begreppet 

matematiskt språk kommer det vidare att bytas ut till naturligt språk för att vidhålla studiens 

definitioner. 

Enligt det socialsemiotiska perspektivet skapas mening inom den sociala interaktionen (Falthin 2015, s. 

52). När människor pratar med varandra, argumenterar, gör anspråk, föreslår och förhandlar skapas 

mening tillsammans. Utifrån detta perspektiv är alltså meningsskapande beroende av mänsklig 

interaktion samt format av ett socialt sammanhang (Chapman 1997, s. 154). Samtalets vikt för lärande är 

något som är allmänt accepterat inom nutida ämnesdidaktisk forskning och har sin grund i det 

sociokulturella perspektivet (Mars 2016, s. 25). Utifrån dessa perspektiv kommer resultatet från denna 

studie inte att ge en bild om elevers lärande och meningsskapande, utan snarare kartlägga en del av det 

matematiska språk elever möter och senare bygger sitt lärande på.  

Enligt det socialsemiotiska perspektivet delas språket in i olika semiotiska resurser, som används och 

konstrueras av både lärare och elever för att dela förståelse (Chapman 1997, s. 157). Både Bergvall och 

Hipkiss definierar semiotiska resurser som egna teckensystem med egen logik. Naturligt språk, bilder 

och symboler är alla olika exempel på semiotiska resurser (Bergvall 2016, s. 13);(Hipkiss 2014, s. 15). 

Dyrvold (2016, s. 1) menar att semiotiska resurser har en avgörande roll inom matematiken, och att 

elevens förmåga att använda dessa har stor betydelse för deras lärande.  

Chapman beskriver att matematikens varierande ämnesområden kräver att eleverna lär sig olika genrer 

inom det naturliga språket. Det finns till exempel ett sätt att prata om former och yta inom geometri och 

ett helt annat sätt att prata om algoritmer inom algebra (Chapman 1997, s. 155). Bergvall (2016, s. 74) 

påvisar genom sin studie att användningen av de tre semiotiska resurserna naturligt språk, matematiska 

bilder och matematiska symboler kan skilja sig mycket inom de olika ämnesområdena av matematik. 

Det är alltså inte bara olika genres elever måste lära sig att förhålla sig till utan även olika semiotiska 

resurser inom ämnesområdena. 
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Chapman (1997, s. 157) beskriver att skolmatematiken lärs in genom en samverkan genom 

meningsförståelsen och förståelsen för naturligt språk inom matematik. För att delta i matematiska 

aktiviteter måste en förståelse för det naturliga språket finnas, så att eleverna kan producera mening 

genom det. Detta påstående kan kopplas till Lennerstads (2005) förklaring om den samverkan som finns 

mellan naturliga språk och matematiska. En förståelse för det naturliga språket kan därmed ses som en 

förutsättning för att en förståelse för matematikens logik eller matematiskan ska kunna äga rum. 

3.2 Metafor och metonym 

Chapman (1997, s. 166) använder begreppen metafor och metonym, för att kategorisera naturligt språk 

inom matematikämnet. Då begreppen annars har annan betydelse kommer de i denna studie att 

kursiveras när Chapmans innebörd används. Metafor refererar i sammanhanget till de olika ordalternativ 

som kan bytas ut utan att förändra matematiska uppgifters kärna, medan metonym är uppgiftens centrala 

del. För att illustrera ett exempel på en uppgifts metonymiska och metaforiska delar använder Chapman 

meningen En triangel har tre sidor. Orden som inte kan bytas ut utan att skada de progressiva linjära 

relationerna i meningen är meningens metonymi, eller meningens kärna (En ___ har ___ ___). Orden 

som kan bytas ut utan att förändra denna progressiva linjära relation är meningens metaforiska del. Ett 

utbyte i den metaforiska delen skulle kunna se ut såhär: (En rektangel har fyra hörn). Chapman 

förklarar vidare att dikotomin mellan vad som är metaforiskt och metonymiskt i matematiskt språk utgör 

en god grund för analys av lingvistiska funktioner och processer. I denna studie kommer uppgifter från 

nationella proven och den vanligast förekommande matematikbokens metaforiska och metonymiska 

delar att kategoriseras och jämföras. 

Metonymin kommer i studien likt exemplet ovan att ses som det naturliga matematiska språkets grund 

varpå de metaforiska aspekterna läggs på. Att undertrycka de metaforiska delarna av det naturliga 

matematiska språket innebär därmed att språket blir mer abstrakt (Chapman 1997, s. 167). För att elever 

ska förstå matematiska uppgifter måste de lära sig att sålla bort de metaforiska delarna av uppgiften och 

identifiera den metonymiska formen (Chapman 1997, s. 168). Chapman (1997, s. 169) beskriver vidare 

att förmågan att snabbt urskilja uppgifters metonymiska form är något som skiljer hög- och 

lågpresterande elever åt. För en högpresterande elev blir uppgiftens metaforiska delar inget problem då 

de snabbt sållas bort, denna förmåga har dock visat sig svårare för lågpresterande elever. Uppgifter med 

hög grad av metaforer kan därmed missgynna lågpresterande elever. Bose & Choudhury (2010, s. 94) 

påpekar detta problem och beskriver att uppgifter kan bli tvådelade om eleven inte förstår 

matematikuppgiftens instruktionsspråk. Eleven måste först urskilja vad som frågas efter och sedan lösa 

den logiska delen av uppgiften. 
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3.3  Abstraktion 

Matematiken handlar i grunden om abstraktioner och är en abstrakt vetenskap (Karlsson & Kilborn 

2015, s. 11). Karlsson & Kilborn (2015, s. 12) definierar abstraktioner som den process där man vid 

arbete med konkreta material urskiljer de egenskaper som definierar en företeelse eller ett begrepp 

genom att eliminera irrelevanta och oviktiga egenskaper. Detta innebär en frigöring från det konkreta 

exemplet, metaforen eller materialet för att fokusera på idén.  

Yngre elever har inte samma förmåga att abstrahera som äldre vilket gör att skolans matematik till en 

början bara omfattar en begränsad delmängd av matematiken, den som är hämtad från den värld eleven 

förmår att uppfatta och lära. De förklaringar som görs byggs därför på elevers erfarenheter (Karlsson & 

Kilborn 2015, s. 11). Detta koncept hittas även i gällande läroplan där det under rubriken grundläggande 

värden står att utbildningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och ha sin grund i 

elevernas erfarenheter och bakgrund (Skolverket 2011).  Om eleven har bristande erfarenheten kan 

läraren använda sig av analogier, metaforer eller ett konkret material för att åskådliggöra, förtydliga eller 

förklara (Karlsson & Kilborn 2015, s. 11). 

Karlsson & Kilborn skriver att konkreta material kan vara en inkörsport till abstraktion framför allt för 

yngre elever. Vid arbete med konkreta material, finns dock uppfattningen att materialen i sig hjälper 

elever att abstrahera. I dessa fall har materialet en tendens att bli en aktivitet i sig. Fokus läggs då på 

själva materialet och inte på innehållet eleverna ska abstrahera. En risk med detta är att elever kan få 

uppfattningen av att matematik alltid kan kopplas till en konkret kontext (Karlsson & Kilborn 2015, s. 

7). Arbete med konkreta material kan därmed bli ett självändamål för att sysselsätta elever och inte en 

grund för abstraktion (Karlsson & Kilborn 2015, s. 10).  

3.4 Teorisammanfattning 

Sammanfattningsvis ses lärande utifrån det socialsemiotiska perspektivet som en process beroende av 

samtal. Elevers förståelse för matematiska uppgifter är därmed utifrån detta perspektiv beroende av att 

eleverna kan använda och förstå de olika semiotiska resurserna. Detta kräver mycket av elever då 

framför allt användningen av naturligt språk, men även de andra semiotiska resurserna kan påvisas 

variera mycket inom de olika ämnesområdena av matematikämnet. Denna studie kommer inte att kunna 

analysera elevers lärande utan fokus läggs på hur det matematiska språket, som inkluderar de tre 

semiotiska resurserna naturligt språk, matematiska bilder och matematiska symboler, ser ut. Resultatet 

kommer sedan att ligga till grund för en diskussion om elevers förutsättningar till förståelse och lärande 

inom denna specifika gren av matematikämnet, men inte den faktiska förståelsen. 
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Matematiska uppgifter kan kategoriseras utifrån begreppen metonymi och metafor. Matematiska 

uppgifters metonymi kommer i studien att ses som det naturliga språkets grund varpå de metaforiska 

aspekterna läggs på. De metonymiska delarna av naturligt språk inom matematikämnet ses även som 

mer abstrakta än de metaforiska.  Matematik är en abstrakt vetenskap och för att skapa en förståelse 

kring matematik måste konkret material och metaforer abstraheras. Även om konkreta material och 

metaforer kan utgöra en god grund för abstraktion finns inget som tyder på att detta skulle ske 

automatiskt. Lärande och förståelse skapas både utifrån det socialsemiotiska- och sociokulturella 

perspektiven i samtal med varandra och ett material måste därför diskuteras för att abstraheras. 

4. Tidigare forskning 

I presentationen av tidigare forskning kommer de resultat som är relevanta i förhållande till denna studie 

att presenteras. Först kommer relationen mellan matematiskt språk och elevprestationer att presenteras. 

Därefter presenteras studier som undersökt olika aspekter av det naturliga språket inom matematiska 

uppgifter, följt av en studie som analyserat kontextualiserad matematik.    

4.1 Relation mellan matematiskt språk och prestationer 

Ida Bergvall (2016) undersöker i sin avhandling relationen mellan det matematiska språket i det 

internationella provet Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 och 

elevers prestationer på provet. Elevsvaren som analyserades var låg- respektive högpresterande svenska 

elever i åttonde- samt fjärde klass från hela landet. Språket i de fyra olika ämnesområdena algebra, 

aritmetik, geometri och statistik studerades var för sig och jämfördes sedan mot varandra. 

Syftet med avhandlingen var att vidga kunskapsbasen inom matematiskt språk, samt att jämföra hög- 

respektive lågpresterande elevers resultat i förhållande till de matematikuppgifter de mötte. För att 

besvara detta syfte studerades hur matematiska symboler, bilder samt naturligt språk används i olika 

matematikområden. För att undersöka detta använde sig Bergvall av en analysmodell baserad på 

Systemisk funktionell lingvistik (SFL) med vilken hon kategoriserade elevsvaren från TIMSS 2011. 

Genom den SFL-baserade analysmodellen sammanfattades de ämnesspecifika dragen av det 

matematiska språket till de fyra kategorierna packning, precisering, personifiering och presentation.  

Resultatet visade att de fyra ämnesspecifika dragen i det matematiska språket skiljde sig mycket åt inom 

de olika matematikområdena. Bland annat visade resultatet att matematikområdena algebra och 

geometri var de två ämnesområden som innehöll högst grad personifiering. Resultatet visade även att de 

lågpresterande eleverna hade svårt att lösa uppgifter med hög grad av personifiering av det naturliga 
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språket i algebra och geometri, men inte inom de andra ämnesområdena. Hög grad av personifiering 

inom dessa ämnesområden verkade dock inte påverka de högpresterande eleverna.  

Bergvalls resultat låg till grund för valet av ämnesområde för denna studie. Då hög grad av 

personifiering inom algebra och geometri tycks påverka lågpresterande elevers resultat blir en studie 

som kartlägger hur dessa ämnesområden ser ut i andra praktiker än TIMSS-proven relevant.  

4.2 Kraven matematiska texter ställer 

Österholm & Bergqvist (2013) undersöker i en studie om- och i så fall hur naturligt språk i 

matematikuppgifter kräver mer av läsare än texter från andra ämnen, i detta fall ämnet historia. De lyfter 

fram att det finns forskning som starkt tyder på att matematiska texter som innehåller symboler kräver 

mer av läsare än andra texter men att matematiska texter som exkluderar symboler inte har påvisats 

svårare för elever. Deras studie fokuserade därmed på hur matematiska texter utan symboler, alltså 

naturligt matematiskt språk, ser ut. 

För att ta reda på detta analyserades bland annat det naturliga språkets egenskaper hos svenska 

matematikböcker för årskurserna 4 och 7. Bland annat undersöktes proportionen av pronomen, 

ordlängd, nominaliseringar och meningslängd. Texter valdes ut slumpmässigt från böckerna och 

analyserades sedan. 

Resultatet från studien visade inget som skulle kunna tyda på att texter utan symboler från 

matematikböcker skulle vara mer komplexa än texter från historieböcker. Trenden pekade snarare åt 

andra hållet då de matematiktexter som analyserades bland annat hade kortare meningar och färre 

nominaliseringar än de jämförda texterna från historieämnet. Österholm & Bergqvist drog slutsatsen att 

matematikboksförfattare kanske förenklar det naturliga språket för att eleverna enklare ska förstå 

komplexiteten i matematikämnet. De belyser dock att alldeles för få empiriska studier har gjorts för att 

dra så generella slutsatser kring resultatet (Österholm & Bergqvist 2013).  

Då denna studie liknar Östholm & Bergqvists bidrar den till att i liten skala fylla på den kunskapslucka 

som finns inom forskningsområdet. En hög grad av personifiering skulle möjligtvis kunna ses som ett 

försök att förenkla komplexiteten i det matematiska språket och därmed styrka Österholm & Bergqvist 

slutsats något.  

4.3 Logisk eller språklig förmåga 

I sin doktorsavhandling undersöker Anneli Dyrvold (2016) vad som karakteriserar det matematiska 

språket. Ett av målen med avhandlingen var att undersöka vilka svårigheter som hör till det naturliga 
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språket och vilka som hör till det hon kallar för matematisk förmåga, vilket kan kopplas till 

matematiska, eller den logiska förmågan.  För att undersöka detta användes olika former av textanalys. 

Textanalysen applicerades på naturligt språk men även på matematiska symboler och bilder.  

Resultatet tyder på att uppgifter med mer ord som är obekanta både i en matematisk men även vardaglig 

kontext kan gynna elever med en god läsförmåga, snarare än en god matematisk förmåga. Dyrvold drar 

även slutsatserna att uppgifter där många ord refererar till samma objekt tycks vara utmanande för 

elever, vilket hon anser borde tas hänsyn till vid utformande av matematiska prov (Dyrvold 2016).  

Maria Martiniello (2009) undersökte genom att bland annat analysera lingvistiska aspekter av 

matematikuppgifter om det finns ett samband mellan hög komplexitet i det naturliga språket och 

uppgiftslösande hos elever i klass fyra. Hennes resultat visade likt Dyrvold (2016) att det finns ett 

samband mellan god läsförmåga och förmåga att lösa matematikuppgifter med högre lingvistisk 

komplexitet. Dessa två studier lyfts fram för att visa ytterligare exempel på att naturligt språk kan ha 

relevans för förståelse av matematiska. 

4.4 Kontextualiserad matematik 

Le Roux (2008) beskriver att textuppgifter inom matematik ofta är kopplade till en vardagskontext inom 

Sydafrikansk undervisning. Dessa typer av textuppgifter sågs som ett medel för att utjämna olikheter 

mellan elever från olika social bakgrund och på så sätt öka matematikundervisningens tillgänglighet hos 

marginaliserade elevgrupper. Utifrån denna bakgrund utfördes en diskursanalytisk studie av ett 

matematiskt problem. Utifrån studien drar Le Roux slutsatsen att vardagskontexten snarare försvårar 

matematiken framför allt för marginaliserade elevgrupper. Dessa elever kan själva ha svårt att se 

sambandet mellan dekontextualiserad matematik och vardagsmatematik, och vardagskontexten ökar 

därmed i dessa fall svårighetsgraden på uppgifter snarare än förenklar dem (Le Roux 2008). 

Slutsatserna Le Roux (2008) drar kan kopplas samman med Karlsson & Kilborns (2015, s. 7) förklaring 

om att arbete med konkreta material kan bli ett självändamål och inte en grund för abstraktion. En 

uppgift kommer inte automatiskt att leda till någon kunskap eller abstraktion om inte läraren kan lyfta 

fram syftet eller de avsedda poängerna med den (Karlsson & Kilborns 2015, s. 139). 

5. Material och metod 

Material- och metoddelen kommer först att presentera hur materialet valdes ut. Studiens reabilitet och 

validitet diskuteras sedan och därefter presenteras och förklaras studiens analysmodell.  
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5.1 Mest använda matematikboken 

För att ta reda på vilken matematikbok som var mest använd ute i landet skickades 200 mail till skolor 

från Lappland till Skåne. Först valdes en slumpmässig kommun ut utifrån en lista över alla Sveriges 

kommuner. I varje kommun skickades sedan cirka tio mail ut till slumpmässigt utvalda skolor beroende 

på hur stor kommunen var, vissa kommuner hade inte tio skolor och i dessa fall skickades mail till alla 

kommunens skolor. I mailet tillfrågades respondenten att svara på vilken matematikbok som används på 

skolan för årskurs 6. Denna urvalsmetod kallar Byman (2011, s. 179) för ett sannolikheturval och är 

lämpligt om man vill att resultatet ska kunna ses som representativt för populationen som helhet. 

Stickprovets storlek ökar precisionen men 50 svar brukar ses som acceptabel storlek vid kvantitativa 

insamlingar (Bryman 2011, s. 191). Svaren från skolorna har sammanställts i Diagram 1 nedan. 

 
Diagram 1 

 

En bok utmärker sig speciellt mycket. Av de 62 skolor som svarade på utskicket använder sig 39 

stycken av Matte Direkt Borgen, med Sanoma utbildning som utgivare. Matte Direkt Borgen används 

därmed av cirka 63 % av de tillfrågade skolorna. Eldorado som efter Matte Direkt Borgen var den 

matematikbok som användes av flest skolor stod endast för drygt 11 % av svaren. Av de 200 mail som 

skickades ut svarade alltså 138 skolor inte på frågan om matematikboksanvändning men detta bortfall 

påverkade dock inte resultatet. Över 50 svar erhålldes och dessa svar visade på en tydlig tendens som 

utifrån sannorlikhetsurvalet kan ses som representativt. 

Då fokus inte ligger på att just Matte Direkt Borgen var den vanligast förekommande matematikboken i 

landet kommer jag i fortsättningen att kalla den för matematikboken. Det finns två upplagor av 
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matematikboken, en från 2004 och den andra från 2012. Upplägget ser i princip likadant ut i båda 

upplagor. Varje ämnesområde inleds med generella uppgifter, följt av en diagnos. Därefter finns två 

inriktningar, en med mer- och en med mindre avancerade uppgifter. Vad som är nytt för den senare 

upplagan är att den även inkluderar en utmaning för varje kapitel med problemlösningsuppgifter. 

Den upplaga som valts ut för analys är den senare då den varit ute på marknaden i dryga fem år. Efter 

min vetskap om att två upplagor används kontaktades även ett fåtal skolor som alla berättade att de 

använde den nya upplagan. Upplagorna skiljer sig inte mycket åt.  Skillnaderna kan sammanfattas i den 

nya problemlösningsdelen, visuellt, samt att ordningen på ämnesområdena kastats om något. Därmed 

skulle antagligen analysen sett liknande ut för båda upplagorna. Intresset för studien är dock hur det 

matematiska språket ser ut, vilket gör att resultatets relevans kommer att stå sig längre om den nya 

upplagan analyseras. Den senare upplagan från 2012 har därmed valts ut för analys men 

utmaningsavsnittet för varje kapitel kommer dock att exkluderas för att den äldre upplagan även skall 

kunna omfattas i den mån som är möjlig. 

5.2 Nationella proven 

De nationella proven för årskurs 6 har funnits sedan 2012, ett år efter den nya läroplanen Lgr11 togs i 

bruk. Proven återanvänds till viss grad och omfattas därmed av provsekretess under några års tid. Det 

finns idag endast två prov för årskurs 6 som inte omfattas av provsekretessen. Dessa prov genomfördes 

år 2012 och 2013 (PRIM-gruppen 2017). Utifrån dessa två prov kommer alla uppgifter kopplade till 

ämnesområdena algebra och geometri att analyseras i denna studie.  

5.3 Reliabilitet och validitet 

Under en forskningsstudie behöver begreppen reliabilitet och validitet beaktas. En studie med hög 

reliabilitet innebär att den är gjord på ett korrekt sätt. Att en studie har hög validitet innebär att det som 

undersökts i en studie var exakt det som ämnades undersökas och inget annat (Thurén 2007, s. 26). För 

att kvalitativ forskning ska signalera trovärdighet och höja reliabilitet och validitet kan de som genomför 

kvalitativa studier använda sig av transparens och metodtriangulering. Metodtriangulering kan beskrivas 

som när olika metoder används för att studera samma sak. Transparens innebär att forskningsprocessen 

görs tillgänglig för andra så att de kritiskt kan granska arbetet (Bryman, 2011, s. 341). 

Studien är transparent i och med att alla begrepp och perspektiv som används är definierade samt att 

forskningsprocessen är utförligt beskriven, vilket kan anses höja studiens validitet. Utan transparens är 

det till exempel svårt att bedöma huruvida valda metoder är relevanta utifrån forskningsområdet och 
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studiens syfte, alltså om det som ämnades undersökas verkligen undersöktes samt om valda metoder kan 

anses relevanta i sammanhanget.  

Studiens syfte skulle kunna inriktas mot endast en semiotisk resurs, men för att öka reliabiliteten och få 

en bredare bild och av denna gren av det matematiska språket har dock denna studie inkluderat tre olika 

semiotiska resurser. Ämnesspråket kategoriseras även på olika sätt genom att två analysverktyg används 

i studien, vilket kommer att beskrivas utförligt i studiens nästa avsnitt. Dessa analysverktyg är hämtade 

från Bergvall (2016) respektive Chapmans (1997) forskningsstudier och används på liknande sätt som i 

deras forskning för att säkerställa att studien görs på ett korrekt sätt.  

5.4 Analysverktyg 

I detta avsnitt operationaliseras några av studiens tidigare nämnda begrepp till två analysverktyg. Det 

första analysverktyget används för att kategorisera personifiering och det andra används för att jämföra 

uppgifters metonymiska- och metaforiska form. 

5.4.1 Kategorisering av personifiering 

Analysverktyg 1, som kommer att användas för att kategorisera personifiering inom olika semiotiska 

resurser, är hämtad från Bergvalls studie (2016) som tidigare presenterats. Bergvall (2016, s. 54) 

sammanfattar tidigare forskning om vad som är centrala drag inom ämnesspråk ned till de fyra 

meningsdimensionerna packning, precisering, personifiering och presentation. I denna studie kommer 

Bergvalls analysmodell för kategorisering av personifiering att användas. Personifiering förknippas med 

något som genererar personligt intresse för elever eller något som bidrar med en bekant kontext 

(Bergvall 2016, s. 82). 

 

Meningsdimension Semiotisk resurs Analyserade drag 

 

Personifiering 

Naturligt språk Egennamn 

Personliga pronomen 

 Matematiska bilder  Kodningsorientering 

 Matematiska symboler Symboluttryck 

Analysverktyg 1 

 

Det matematiska språket kategoriseras genom Analysverktyg 1 ned till tre semiotiska resurser.  Enligt 

Bergvall (2016, s. 13) och Hipkiss (2014, s. 15) kan exempel på semiotiska resurser vara just naturligt 

språk, bilder och symboler, olika teckensystem med egen logik. Den första semiotiska resursen, naturligt 

språk, kommer att kategoriseras utifrån hur många egennamn och personliga pronomen som används i 

de analyserade uppgifterna. Egennamn och personliga pronomen kännetecknar en hög grad av 

personifiering då läsaren kan identifiera sig med de karaktärer som presenteras. 
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Matematiska bilder är utifrån definitionen nämnd tidigare i studien, bilder som bär information direkt 

kopplad till en uppgift och som behövs för att lösa uppgiften. Illustrationer som endast representerar 

något i en uppgift men som inte bär information relevant för att lösa uppgiften, kommer därmed inte att 

inkluderas i analysen. De matematiska bilderna kommer att analyseras utifrån den kodningsorientering 

som uttrycks i dem. Kodningsorienteringen markeras med olika typer av sanningsanspråk. En bild som 

är dekontextualiserad och därmed mer abstrakt uttrycker i vetenskapliga sammanhang större 

tillförlitlighet än en bild som är kopplad till ett specifikt sammanhang. En bild med hög abstraktionsnivå 

ses inte innehålla personifiering medan en konkretiserad bild anses uttrycka personifiering (Bergvall 

2015, s 56). Den matematiska bilden kommer därmed att kategoriseras antingen som konkret, alltså 

direkt kopplad till en verklig kontext eller som abstrakt, frånkopplad verklig kontext.  

En avvägning som behövde göras i analysen av bilder var hur bilder skulle avgränsas, till exempel om 

en familj porträtterad som fem huvuden skulle räknas som en eller fem bilder. För att göra en tydlig 

avgränsning har därför bilder till skillnad från symboler och naturligt språk avgränsats till max en bild 

per uppgift. En katt och en hund har därmed räknats som en bild, likaså en a-, b- och c-uppgift som 

innehåller olika geometriska former. Detta gör att resultatet blir tydligt och enkelt att avläsa och 

analysera. 

Matematiska symboler, den tredje semiotiska resursen i analysmodellen, kommer att kategoriseras 

utifrån hur många symboluttryck som används. De matematiska symbolerna består av bokstäver från det 

grekiska och latinska alfabetet, de tio siffrorna och en uppsättning specialtecken (Lennerstad 2005, s. 

29). Ett symboluttryck definieras som en uppsättning siffror, bokstäver eller operatorer från de 

matematiska symbolerna vilka komprimerar något som annars skulle kunna beskrivas med naturligt 

språk. Symboluttrycken avgränsas från varandra med mellanslag (Bergvall 2015, s. 61). Operationen 

532 + 2 ses i och med definitionen som tre symboluttryck. O ́Halloran (2005, s. 19–21) skriver att 

känslor och värderingar inte kan uttryckas genom matematiska symboler. Därmed ses en låg grad av 

matematiska symboler som ett signalement för hög grad personifiering och vice versa. 

5.4.2 Kategorisering av typiska uppgifters form 

Jämförelsen av uppgifter kommer att baseras på de typiska värdena som visar sig från den första 

kategoriseringen av personifiering genom Analysverktyg 1. De typiska uppgifterna kommer sedan att 

analyseras med hjälp av Analysverktyg 2, som baseras på Chapmans (1997, s. 166) begrepp metonym 

och metafor vilka presenterades i studiens teoriavsnitt. Fokus på denna jämförelse kommer därmed att 

ligga på uppgifternas naturliga språk då Chapman inte nämner hur begreppen kan användas för att 

analysera någon annan semiotisk resurs. De andra semiotiska resurserna inkluderas dock i den mån som 
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är möjlig. Chapman (1997, s. 167) beskriver att den metonymiska formen av en uppgift är mer abstrakt 

än den metaforiska. Då O’Halloran (2005, s. 19–21) förklarar att matematiska symboler signalerar ett 

mer abstrakt språk kommer därmed dessa inkluderas i den metonymiska formen i de analyserade 

uppgifterna där varje enskilt symboluttryck räknas som ett ord. 

Matematiska bilder kommer även att påverka analysen då de ord som kopplas direkt till en matematisk 

bild kommer att ses som antingen del av den metaforiska eller den metonymiska formen beroende på 

bildens kodningsorientering. Om en cirkelareauppgift exempelvis inkluderar en bild på en apelsin och 

det naturliga språket innehåller någon böjning av ordet apelsin kan detta ord ses som utbytbart i och 

med att bilden skulle kunna bytas ut mot en boll eller ett klot, och därmed kopplas till uppgiftens 

metaforiska del. Vid en abstrakt matematisk bild kommer dock ord kopplade till bilden att ses som en 

del av uppgiftens metonymiska form. Chapman (1997, s. 169) menar att en hög grad av metaforer kan 

missgynna lågpresterande elevers uppgiftslösande. Andelen metaforiska ord kommer därför att jämföras 

mellan de typiska uppgifterna och läggas som grund för vidare diskussion.  

6. Resultat/Analys 

I resultat och-analysdelen kommer studiens två forskningsfrågor att lyftas och besvaras genom tidigare 

presenterade analysverktyg och teoretiska begrepp. 

6.1 Forskningsfråga 1 

I vilken grad personifieras naturligt språk, matematiska bilder och matematiska symboler i 

ämnesområdet algebra och geometri i den vanligast förekommande matematikboken, samt i de 

nationella proven för svenska elever i årskurs 6? 

För att besvara Forskningsfråga 1 kategoriserades uppgifter från det nationella provet och 

matematikboken in i Bergvalls (2016, s. 54) analysmodell. Ett medel- och medianvärde har sedan 

räknats ut för att få en bättre överblick av i vilken grad de analyserade dragen personifieras.  

6.1.1 Matematikboken – Geometri 

Matematikbokens geometriavsnitt innehöll 99 uppgifter som analyserades varav 59 innehöll 

matematiska bilder. Inom det naturliga språket användes både egennamn och personliga pronomen 

sparsamt. Av de 58 bilder som analyserades var 9 av dem kopplade till en konkret kontext. Övervägande 

del av bilderna innehöll därmed en ingen personifiering. Symboluttryck som kännetecknar en låg grad 

personifiering användes i snitt cirka 2 gånger per uppgift.  
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 Matematikboken – Geometri 

Naturligt språk Matematiska bilder Matematiska symboler 

Antal egennamn eller 

personliga pronomen: 

32/99 

Antal kontextualiserade 

bilder: 

9/58 

Antal symboluttryck: 

 

254/99 

Medelvärde 0,32/uppgift 0,16/uppgift 2,5/uppgift 

Median 0/uppgift 0/uppgift 2/uppgift 

Tabell 1 

6.1.2 Nationella proven – Geometri 

Av de 54 uppgifter som de nationella proven bestod av var tio kopplade till ämnesområdet geometri 

varav alla innehöll bilder. Egennamn och personliga pronomen användes 20 gånger på dessa tio 

uppgifter, vilket ger ett snitt på cirka två per uppgift. Åtta av de bilder som användes var direkt kopplade 

till en kontext vilket kännetecknar en hög grad av personifiering. Symboluttryck används väldigt mycket 

i vissa uppgifter och inte alls i andra vilket resulterar i att medianen och medelvärdet markant skiljer sig 

åt inom denna semiotiska resurs. 

 

 Nationella proven – Geometri 

Naturligt språk Matematiska bilder Matematiska symboler 

Antal egennamn eller personliga 

pronomen: 

20/10 

Antal kontextualiserade 

bilder: 

8/10 

Antal symboluttryck:  

 

41/10 

Medelvärde 2/uppgift 0,8/uppgift 4,1/uppgift 

Median 1,5/uppgift 1/uppgift 1,5/uppgift 

Tabell 2 

6.1.3 Matematikboken – Algebra 

I matematikbokens algebraavsnitt analyserades 121 uppgifter varav 54 innehöll matematiska bilder. 

Egennamn och personliga pronomen användes i 22 av uppgifterna. Användningen i dessa uppgifter var 

dock relativt hög vilket gör att medelvärdet landade på nästan en användning per uppgift. Medianen som 

självfallet var noll är därför mer talande för hur majoriteten av uppgifternas användning av egennamn 

och personliga pronomen såg ut. Ungefär en tredjedel av de matematiska bilderna var kontextualiserade. 

Matematiska symboler användes över tio gånger per uppgift både utifrån median och medelvärde.  
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 Matematikboken – Algebra 

Naturligt språk Matematiska bilder Matematiska symboler 

Antal egennamn eller 

personliga pronomen: 

117/121 

Antal kontextualiserade 

bilder: 

26/54 

Antal symboluttryck: 

 

1599/121 

Medelvärde 0,97/uppgift 0,48/uppgift 13,21/uppgift 

Median 0/uppgift 0/uppgift 10,5/uppgift 

Tabell 3 

6.1.4 Nationella proven – Algebra 

De nationella proven innehöll 8 algebrauppgifter där en av dem använde sig av en matematisk bild. 

Egennamn och personliga pronomen användes cirka fyra gånger per uppgift i snitt och matematiska 

symboluttryck användes runt 18 gånger per uppgift.  

 Nationella proven – Algebra 

Naturligt språk Matematiska bilder Matematiska symboler 

Antal egennamn eller personliga 

pronomen: 

31/8 

Antal kontextualiserade 

bilder: 

1/1 

Antal symboluttryck:  

 

143 

Medelvärde 3,88/uppgift 1/uppgift 17,88/uppgift 

Median 4/uppgift 1/uppgift 19/uppgift 

Tabell 4 

 

6.1.5 Samanställning och analys av forskningsfråga 1 

För att lättare få en överblick från tabellerna har ytterligare en tabell skapats. Tabell 5 är en 

sammanställning där en snittuppgift från varje område kan urskiljas. För att urskiljningen ska bli enklare 

att överskåda har värdena avrundats till närmsta heltal. När median och medelvärde har skiljt sig åt har 

ett spann mellan dessa värden angivits. De matematiska bilderna har markerats med symbolen ”-” om 

den typiska uppgiften inte innehöll någon matematisk bild. Om snittuppgiften innehöll en matematisk 

bild markeras den med siffran ”1” om den var kontextualiserad och siffran ”0” om den var 

dekontextualiserad. 

 Naturligt språk Matemaiska bilder Matematiska symboler 

Egennamn/ 

Personliga pronomen 

Kontextualiserade 

bilder 

Matematiska 

symboluttryck 

Matematikboken - Geometri 0/uppg. 0/uppg. 2–3/uppg. 

Nationella proven - Geometri 2/uppg. 1/uppg. 2–4/uppg. 

Matematikboken - Algebra 0–1/uppg. -/uppg. 11–13/uppg. 

Nationella proven - Algebra 4/uppg. -/uppg. 18–19/uppg. 

Tabell 5 

 

Precis som i studien Bergvall (2016) genomförde skiljer sig användandet av personifiering mellan de 

olika ämnesområdena. I hennes studie användes personifiering i högre grad i ämnesområdet algebra än i 
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ämnesområdet geometri. Samma tendens syntes i denna undersökning inom den semiotiska resursen 

naturligt språk, då egennamn och personliga pronomen användes i högre grad inom algebra än geometri 

både i matematikboken och i de nationella proven. Utifrån de matematiska symbolerna pekar dock 

resultatet helt åt andra hållet då användandet av matematiska symboluttryck, vilket enligt O’Halloran 

(2005, s. 19–21) är ett utryck för ett mer abstrakt matematiskt språk, var mycket högre i algebraområdet 

än geometriområdet. Det är därmed inte lika tydligt utifrån detta resultat att personifiering används i 

högre grad inom algebra än geometri. Det finns dock tydliga skillnader mellan de olika semiotiska 

resurserna. Då snittuppgiften inom ämnesområdet algebra inte innehöll en matematisk bild blir det svårt 

att jämföra ämnesområdena inom denna semiotiska resurs. 

Faktumet att användandet av semiotiska resurser skiljer sig mycket mellan olika ämnesområden kan 

utsätta elever för stora utmaningar. Meningsskapandet kring det matematiska språkets olika semiotiska 

resurser sker enligt det socialsemiotiska perspektivet inom samtal mellan elever och lärare (Chapman 

1997, s. 157). De olika semiotiska resurserna har även en egen logik (Bergvall 2016, s. 13);(Hipkiss 

2014, s. 15). En elev som därmed behärskar logiken inom det naturliga språket och matematiska bilder 

skulle därmed kunna antas klara av geometri- bättre än algebrauppgifter utifrån studiens resultat. I 

övergången till ämnesområdet algebra kan dock eleven få stora problem om det matematiska 

symbolspråkets logik, alltså matematiskan inte har internaliserats hos eleven. Dyrvold (2016, s. 1) 

betonar vikten av att elever förstår alla de semiotiska resurserna för att klara av kraven 

matematikundervisning ställer. Chapman skriver även om att bara den semiotiska resursen naturligt 

språk har olika genres i sig. Att diskutera area inom geometri är något helt annat än att prata om 

algoritmer inom algebra (Chapman 1997, s. 155).  

Då det matematiska språket visat sig avancerat i sig måste stor vikt läggas vid att inte skapa ytterligare 

käppar i hjulet för elevers lärande. Chapman (1997, s. 157) skriver att skolmatematiken lärs in genom en 

samverkan av förståelse för den semiotiska resursen naturligt språk och meningsförståelsen. Eftersom 

meningsskapande sker genom det naturliga språket lägger det en grund för lärande hos elever. Bergvalls 

(2016) resultat visar att färre elever klarade av uppgifter med hög grad personifiering inom 

ämnesområdena algebra och geometri. Då personifiering förekommer i varierande grad inom praktiker 

som många elever i årskurs 6 möter i sin undervisning krävs därmed en stor medvetenhet om 

matematiskt språk hos lärare, för att kunna hjälpa elever på bästa sätt.  

Tabell 5 visar även att det finns klara skillnader mellan matematikboken och nationella proven men att 

skillnaderna inte är bundna till en specifik semiotisk resurs. Både det naturliga språket och de 

matematiska bilderna personifieras mer i det nationella provet än i matematikboken i ämnesområdet 
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geometri. Symboluttryck används dock aningen mer i nationella provets geometriavsnitt än 

matematikbokens men skillnaden är knappt nämnvärd.  

Inom algebra personifieras det naturliga språket likt geometri mer i nationella proven än i 

matematikboken. Nationella proven använder dock mer symboluttryck än matematikboken vilket 

kännetecknar lägre personifiering. Den tydligaste skillnaden mellan praktikerna blir därmed att 

personifieringen i de nationella proven är högre inom naturligt språk.  

Sammantaget personifieras alltså det naturliga språket mer inom både ämnesområdet geometri och 

algebra i de nationella proven än i matematikboken. Inom geometri personifieras även matematiska 

bilder mer inom de nationella proven än matematikboken. Matematiska symboler bryter dock trenden 

inom algebra där personifieringen är högre i matematikboken än de nationella proven. Detta resultat 

kommer att analyseras i samband med sammanställningen av Forskningsfråga 2 som riktar fokus mot 

skillnaderna mellan uppgifterna i matematikboken och de nationella proven. 

6.2 Forskningsfråga 2 

Hur skiljer sig ämnesspråket i de typiska uppgifterna i den vanligast förekommande matematikboken för 

elever i årskurs 6 respektive de nationella proven för samma årskurs i ämnesområdena algebra och 

geometri? 

För att besvara Forskningsfråga 2 kommer jämförelsen av uppgifter att baseras på de typiska värdena 

från Tabell 5. De uppgifter som bäst representerar snittvärdena från varje tabell kommer att analyseras 

utifrån metonymisk och metaforisk form. Jämförelsen kommer sedan att fokusera på hur stor andel av 

uppgifterna som ingår i den metaforiska formen. 

6.2.1 Matematikbokens typiska geometriuppgift 

Den typiska geometriuppgiften från matematikboken ska enligt Tabell 5 inte innehålla varken 

egennamn eller personliga pronomen. Den ska även innehålla två till tre matematiska symboler och en 

dekontextualiserad matematisk bild. Tre uppgifter från matematikboken mötte alla kvalifikationskrav 

och utifrån dessa valdes en slumpmässigt ut för jämförelse.  
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Uppgift 1 – Matematikbokens typiska geometriuppgift 

Uppgift 1 består av åtta ord, två matematiska symboler och en matematisk bild. Då de matematiska 

symbolerna inkluderas i den metonymiska formen kommer uppgiften räknas innehålla tio ord. De ord 

som kan bytas ut och utan att skada uppgiftens progressiva linjära relationer, alltså uppgiftens 

metaforiska del, är:  

(__ __ area __ __? __ ruta __ __ __.) 

Uppgiften skulle med ett utbyte av dessa ord kunna se ut såhär:  

Hur stor yta har figuren? Varje kvadrat är 1 cm2. 

Uppgiftens metonymiska del består i och med detta av åtta ord och den metaforiska av två ord. Den 

metaforiska formen utgör därmed 20 % av matematikbokens typiska geometriuppgift.  

6.2.2 Nationella provens typiska geometriuppgift 

Den typiska uppgiften i de nationella proven ska enligt Tabell 5 innehålla två egennamn eller personliga 

pronomen, en bild kopplad till en specifik kontext samt mellan två och fyra matematiska symboluttryck. 

Ingen uppgift kunde möta alla kvalifikationskrav så därför valdes den uppgift med minst avvikelse från 

kraven ut för jämförelse. Denna uppgift innehåller inte två utan tre personliga pronomen, men håller sig 

annars inom den typiska uppgiftens ramar då den innehåller både en kontextualiserad bild samt fyra 

matematiska symboluttryck. 



 

24 

 

 
Uppgift 2 – Nationella provens typiska geometriuppgift 

 

Denna uppgift består av 38 ord och inkluderar fyra symboluttryck samt en bild. Symboluttrycken räknas 

som ett ord vardera. I och med detta innehåller uppgiften 42 ord. De metaforiska delarna av Uppgift 2 

är:  

(__ bilden __ segelbåten __ rita den __ __ __. __ __. __ __. __ du __ __ bilden __ segelbåten __ __ __ 

__ den samma __ som världens minsta radiostyrda segelbåt. __ lång __ den segelbåten? __ __ du __ __.)  
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Ett utbyte av uppgiftens metaforsiska delar skulle kunna se ut såhär:  

Förminska illustrationen av skeppet och teckna det i skala 1:2. Skala 1:1. Skala 1:2. Om ni istället 

förstorar illustrationen av skeppet till skala 3:1 får det identiska mått med jordens kortaste 

verklighetstrogna flaskskepp. Hur högt är det flaskskeppet? Visa hur ni löser uppgiften. 

Verben förminska och förstora skulle ha ingått i uppgiftens metaforiska del, till exempel genom att byta 

plats i följden de kom i uppgiften.  Den matematiska bilden avgränsade dock uppgiftslösandet till just en 

förminskning i första fallet och därmed var detta inte möjligt. Pronomen den och det inkluderas i den 

metaforiska formen då de förändras i förhållande till uppgiftens metaforiska substantiv.  Den 

metonymiska formen, alltså formen som inte går att förändra utan att skada uppgiftens progressiva 

linjära relationer utgjordes av 25 ord. Resterande 18 ord utgjorde därmed uppgiftens metaforiska form, 

vilket innebär 42 % av uppgiften. 

6.2.3 Matematikbokens typiska algebrauppgift  

Utifrån Tabell 5 ska matematikbokens typiska algebrauppgift innehålla mellan noll och ett egennamn 

eller personligt pronomen, ingen bild samt mellan 11 och 13 matematiska symboluttryck. Fyra uppgifter 

matchade kvalifikationerna och utifrån dessa valdes en slumpmässigt ut för analys.  

 
Uppgift 3 – Matematikbokens typiska algebrauppgift  

I denna uppgift finns 8 ord och 13 symboluttryck som tillsammans kommer att räknas som 21 ord. Då 

symbolerna utgör en så stor andel av uppgiften finns inga metaforiska delar. Adjektiven mer och mindre 

skulle i andra fall kunna tillhöra en uppgifts metaforiska del men i detta fall är de direkt kopplade till 

varsitt symboluttryck vilket gör att de inte kan förändras. Uppgiften utgörs därmed till 100 % av 

metonymisk form vilken lämnar 0 % till den metaforiska formen.  

6.2.4 Nationella provens typiska algebrauppgift 

 

De nationella provens typiska algebra uppgift ska enligt Tabell 5 innehålla fyra egennamn eller 

personliga pronomen. Uppgiften ska vara utan bild samt innehålla mellan 18 och 19 matematiska 

symboluttryck. Ingen av de analyserade uppgifterna innehåller varken fyra egennamn/personliga 

pronomen eller 18–19 matematiska symboluttryck. Även här valdes därför uppgiften med minst 
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avvikelse från kvalifikationerna ut. Uppgiften med minst avvikelse innehåller sex personliga pronomen 

eller egennamn, alltså en avvikelse med två enheter från den typiska uppgiften samt 15 matematiska 

symboluttryck, en avvikelsse med tre enheter.   

 
Uppgift 4 – Nationella provens typiska algebrauppgift 
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De nationella provens typiska algebrauppgift utgörs av 94 ord och 15 symboluttryck, vilka tillsammans 

kommer att räknas som 109 ord. De ord i denna uppgift som utgör den metaforiska formen är:  

(Samira __ __ en maskin __ __ __ __ __ __ __. __ __ matar Samiras maskin __ __ hon matar __ __ __? 

__ bara __. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. __ __ __ Samira matat __ __ maskinen matar __ __ 

__? __ bara __. Välj ett __ __, __ __ finns __ __, __ Samiras maskin. __ __ matar maskinen __? __ __ 

__ rutorna. __ __. Beskriv __ maskinen __ __. __ __ __ __. __ __ följande __ __ __ matas __ __ 

Samiras maskin __ __ __ matas __. Ringa in __. __, __, __. Förklara __.) 

 

Ett utbyte av de metaforiska delarna skulle kunna se ut på följande sätt: 

Alfred har också ett leksaksmonster som omvandlar tal efter en bestämd regel. Vilket tal spottar 

Alfreds leksaksmonster ut om han stoppar in talet 11? Skriv endast svar. In, 3, 5, 8, 11, ?. Ut, 5, 9, 15, 

?, 29. Vilket tal har Alfred stoppat in om leksaksmonstret spottar ut talet 29? Skriv endast svar. 

Tillämpa något annat tal, som inte används i tabellen, till Alfreds leksaksmonster. Vilket tal spottar 

leksaksmonstret ut? Skriv talen i rektanglarna. In. Ut. Förklara hur leksaksmonstret omvandlar talen. 

Använd ett matematiskt språk. Vilket av dessa tal kan inte spottas ut ur Alfreds leksaksmonster om ett 

heltal stoppas in. Stryk under svaret. 50, 75, 43. Beskriv varför. 

Denna uppgifts metonymiska form består av 78 ord. Den metaforiska formen utgör därmed 32 ord eller 

29 % av uppgiften.  

6.2.5 Sammanställning och analys av forskningsfråga 2 

För att få en överblick av andelen metaforisk form inom de typiska uppgifterna från varje område har 

resultatet sammanställts i Tabell 6. 

 

 Matematikboken - 

Geometri 

Matematikboken - 

Algebra 

Nationella proven - 

Geometri 

Nationella proven - 

Algebra 

Andel metaforisk 

form 

 

20 % 

 

0 % 

 

42 % 

 

29 % 

Tabell 6 

 

Utifrån Tabell 6 är den metaforiska formen en större del av de nationella provens uppgifter än 

matematikbokens uppgifter. Den metonymiska formen var högst i matematikbokens typiska 

algebrauppgift som inte innehöll någon metaforisk form. Geometriområdet tycks även innehålla mer 

metaforisk form än algebraområdet utifrån Tabell 6. 
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Chapman (1997, s. 167) förklarar att den metonymiska formen kan ses som det naturliga språkets grund 

och den mer abstrakta delen av denna semiotiska resurs. Grunden fylls sedan ut av metaforiska delar. 

Begreppen metonym och metafor kan därmed jämföras med Karlsson & Kilborns (2015, s. 12) begrepp 

abstraktion. Att abstrahera definieras som den process där man i möte med ett konkret material kan 

urskilja vad som är relevanta egenskaper för att lösa en uppgift. Abstraktionen blir en frigöring från det 

konkreta exemplet, metaforen eller materialet och fokuserar på uppgiftens kärna eller idén. Att urskilja 

den metonymiska formen i en uppgift kan därmed ses som att abstrahera materialet. 

Resultatet visat i Tabell 6 skulle därmed kunna antyda att det matematiska språket är mer abstrakt i 

matematikboken än i de nationella proven. Detta styrks även av resultatet från Tabell 5 i studiens 

föregående avsnitt, som visade att personifiering av det naturliga språket skedde i större utsträckning i 

de nationella proven än i matematikboken. Metonymisk form och låg personifiering som båda 

kännetecknar ett mer abstrakt matematiskt språk används alltså i större utsträckning i matematikboken 

än i de nationella proven. 

Bergvalls resultat (2016) tyder på att hög grad av personifiering kan missgynna framför allt 

lågpresterande elevers uppgiftslösande, men inte märkbart påverkar högpresterande elever. Detta kan 

jämföras direkt med Chapmans (1997, s. 169) påstående om att även att urskiljning av metonymisk form 

har visat sig svårare för lågpresterande elever, men på samma sätt inte tycks påverka högpresterande 

elevers uppgiftslösande. Utifrån detta skulle alltså de nationella provens geometri- och algebraavsnitt, 

med högre grad av metaforer än i matematikboken kunna ses som mer utmanande för lågpresterande 

elever än de uppgifter de annars möter i sin undervisning.  

Karlsson & Kilborn (2015, s.7) förklarar att arbete med konkreta material kan vara en inkörsport till 

abstraktion, framför allt för de yngre årskurserna i skolan. Det finns dock uppfattningar om användning 

av konkreta material automatiskt kommer att leda elever till abstraktion av materialet. Det finns dock 

ingen forskning som tyder på att detta skulle stämma (Karlsson & Kilborn 2015, s. 7). 

Konkreta material får dock inte ses som något dåligt i sig. Matematik är en abstrakt vetenskap och då 

yngre elever inte har samma förmåga som äldre att tänka abstrakt måste abstraktion grundas i konkreta 

material, från den värld eleverna förmår att uppfatta och lära. Konkreta material bör därmed användas, 

framför allt för elever i de yngre åldrarna men som ett medel för abstraktion (Karlsson & Kilborn 2015, 

s. 11). För att eleverna ska nå abstraktion spelar dock läraren en avgörande roll (Karlsson & Kilborn 

2015, s. 139). Läraren ska därmed fungera som en stöttepelare i elevens väg mot abstraktion då lärande 
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både enligt de sociokulturella- (Mars 2016, s. 25) och det socialsemiotiska perspektivet (Falthin 2015, s. 

52);(Chapman 1997, s. 154) sker i samtal.  

7. Slutsatser och sammanfattning 

Resultatet kommer nu att diskuteras i förhållande till den forskning som tidigare presenterats. Först 

kommer själva utformandet av läroböcker och nationella prov att diskuteras. Därefter diskuteras 

skillnaderna mellan de två praktikerna samt deras påverkan på betygsättning av elever.  

7.1 Utformande av läroböcker och nationella prov 

Bergvalls (2016) forskningsresultat visade på att de fyra ämnesspecifika dragen packning, precisering, 

personifiering och presentation skiljer sig mycket åt i de olika ämnesområdena som studerades. Bergvall 

drog även utifrån sin analys slutsatserna att personifiering inom ämnesområdena algebra och geometri 

verkade missgynna lågpresterande elever. Att fokusera på dessa ämnesspecifika drag är en ny inriktning 

på forskningsfältet. Både Bergvall (2016, s. 87) och Österholm & Bergqvist (2013, s. 2) beskriver även 

att det finns få empiriska undersökningar som beskriver hur det matematiska språket, sett som inte bara 

en utan flera semiotiska resurser, ser ut i praktiken. Läromedelsanalyser med detta fokus utgör därmed 

ett relativt outforskat område.  

I denna studie undersöktes hur personifiering ser ut i de två ämnesområden som Bergvall (2016) 

upptäckte påverkade lågpresterande elevers resultat. Likt Bergvalls resultat skiljer sig även 

personifiering åt mellan ämnesområdena algebra och geometri i denna studie. Personifiering används i 

relativt stor utsträckning inom båda ämnesområdena. I ljuset av Bergvalls resultat skulle detta kunna ses 

som ett orosmoment. Det är inte heller endast Bergvalls (2016) resultat som pekar mot att personifiering 

kan missgynna lågpresterande elever. Även om Le Roux (2008) studie om vardagskontext inte direkt 

kan kopplas till personifiering finns likheter mellan begreppen, personifiering och vardagskontext. Båda 

begreppen kan fungera som en brygga mellan undervisning och elevers vardag för att skapa en 

igenkänningsfaktor. Att Le Roux (2008) kommer fram till att en ökad vardagskontext kan missgynna 

lågpresterande elevers uppgiftslösande styrker även likheterna mellan begreppen. 

Det naturliga språkets stora betydelse för inlärning av matematik är inget nytt inom forskningsfältet, där 

Dyvolds (2016) och Martiniellos (2009) studier har lyfts som exempel. Att kategorisera språket till fyra 

ämnesspecifika drag är däremot nytt och kan kanske fungera som en inkörsport till nya sätt att se på 

matematiskt språk.  

Österholm & Bergqvist drog efter analysen av resultatet på deras studie slutsatsen att 

matematikboksförfattare kanske förenklar det naturliga språket för att eleverna enklare ska förstå 
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komplexiteten i matematikämnet. Då denna forskningsgren har alldeles för få studier vill de dock inte 

dra för generella slutsatser kring resultatet (Österholm & Bergqvist 2013). Slutsatsen de drar skulle 

kunna stärkas av resultatet från denna studie om personifiering kan ses som ett sätt att förenkla det 

matematiska språket. Karlsson & Kilborns (2015, s. 7) skriver att det finns uppfattningar om att 

konkreta material i sig kommer att hjälpa elever att abstrahera. Det finns dock ingen forskning som 

styrker detta utan abstraktion sker genom att en lärare kan samtala och lyfta fram avsedda poänger med 

materialet (Karlsson & Kilborns 2015, s. 139). Om dessa uppfattningar finns hos 

matematikboksförfattare kan medveten användning av personifiering ses som ett försök till en 

förenkling av det matematiska språket.  

Den märkbara användningen av personifiering, som kopplas till personligt intresse och bekant kontext, 

kan därmed möjligtvis peka på att uppfattningar om att denna användning hjälper elever att abstrahera 

material existerar, antingen omedvetet eller medvetet hos författare av nationella prov och läromedel 

inom matematikämnet. Alternativa förklaringar skulle kunna vara att personlig kontext generellt 

kopplats till yngre åldrar och att denna uppfattning genererat en tydlig användning av personifiering hos 

författarna. Ett tredje alternativ skulle kunna vara att denna aspekt av det matematiska språket inte 

övervägts alls. Oavsett förklaringsmodell kan resultatet från denna studie förhoppningsvis bidra med en 

ökad medvetenhet om hur en del av det matematiska språket ser ut samt vad det kan ha för betydelse för 

olika elevgrupper. Resultatet kanske även kan generera ett intresse för forskningsområdet, vilket 

förhoppningsvis kan bidra med mer liknande studier i framtiden. 

7.2 Summativ bedömning 

Resultatet från denna studie visade att personifiering, särskilt inom den semiotiska resursen naturligt 

språk, används i märkbart högre utsträckning inom de nationella proven än i Sveriges mest använda 

matematikbok. De egenskaper i matematikuppgifter som är bundna till en bekant kontext hos elever kan 

ses som problematiska, framför allt för lågpresterande elever (Bergvall 2016);(Chapman 1997, s. 169) 

om de inte lyfts upp av en lärare för att hjälpa dessa elever att hitta poängen med det konkreta materialet 

(Karlsson & Kilborns 2015, s. 139).  

Elever använder matematikboken i stor utsträckning i inom matematikämnet (Österholm & Bergqvist 

2013, s. 2). Stöter de på problem i boken finns läraren till hands i klassrummet och kan genom samtal 

hjälpa eleven framåt i sitt lärande. I en provsituation generellt, men kanske framför allt under de 

nationella proven är dock läraren mer begränsad i sitt samtal med eleven. Tidigare inhämtade kunskaper 

ska nu mätas summativt för sedan att jämföras mellan landets olika skolor och elever. 
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Om en elev stöter på problem under provtillfället kopplat till personifiering kan detta tyckas orättvist om 

man anser att de nationella proven framför allt ska fokusera på matematiska, alltså matematikens logik 

och symbolspråk. Elevernas prestationer inom matematik kan därmed försämras av en aspekt inom 

språket som skulle kunna undvikas. Personifiering är inget som behövs för att utforma matematiska 

uppgifter, utan är likt metaforer en aspekt av språket som läggs till som en extra nivå utöver uppgiftens 

kärna, eller metonymiska form (Chapman 1997, s. 167).  

Man skulle dock kunna se personifiering som något en elev ska kunna klara av och som därmed även 

bör testas under ett prov. Lennerstad (2005, s. 30) skriver att den vardagliga verklighet vi lever i kan ses 

som en förklädd matematik. Att själv kunna abstrahera och urskilja uppgifters metonymiska form kan 

därmed ses som en värdefull egenskap i livet utanför skolan. Frågan är dock om detta ska krävas av 

elever i årskurs 6 eller om detta borde testas senare i utbildningen. Även frågan om vilken medvetenhet 

som finns kring den bekanta kontextens betydelse i utformandet av matematikböcker och nationella 

prov kvarstår. Vad som är värt att beakta är dock att det inte vore konstigt om medvetenheten är relativt 

låg kring denna gren av det matematiska språket då området är nytt och relativt outforskat.  

Resultatet från denna studie kan dock inte på egen hand avgöra vad som behövs göras angående den 

bekanta kontexten i läromedel och prov. Författare bör dock redan nu i den utsträckning som är möjlig 

göras medvetna om denna aspekt av det matematiska språket och uppdateras om upptäckter som görs i 

takt med att forskningsområdet vidgas. Förhoppningsvis kan denna studie därmed vara en pusselbit i 

utvecklingen av framtida prov och läromedel. 

7.3 Vidare forskning 

Forskningsområdet som i en liten skala undersöks i och med denna studie behöver fler empiriska 

undersökningar. En kartläggning av det matematiska språket i läromedel för yngre eller äldre åldrar 

skulle därmed vara intressant för att jämföra hur övergången mellan de olika årskurserna ser ut. Vidare 

studier skulle även kunna inriktas mot någon annan av de tre meningsdimensionerna för att på en 

djupare nivå kartlägga det matematiska språket. Då denna studie inte kartlägger elevers faktiska lärande 

skulle vidare studier även kunna inrikta sig mot empiriska undersökningar av betydelsen av 

personifiering för olika elevgruppers uppgiftslösande och lärande.  
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