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Abstract 

Many students start upper secondary school with a lack of basic knowledge in mathematics from pri-

mary school. The aim of this study is to investigate, analyse, illustrate and compare verbal language 

use in the introduction parts in two mathematics textbooks for upper secondary school to find out how 

comprehensible the texts are for readers with limited previous knowledge in mathematics. Previous 

research has shown that there is a connection between verbal language use in mathematical text prob-

lems and students success in solving the problems (e.g. Bergvall, 2016). It has also been illustrated 

how revised versions of passages in textbooks with respect to the texts coherence highly increased 

readers possibility to acquire and recall the information (Beck et al., 1991). Based on theoretical per-

spectives of learning, reading and comprehension of texts the analysis uses the concepts coherence, 

cohesion, main and subordinated speech-acts and macro-structures. What has been specifically ana-

lysed is the theoretical explanations of fundamental concepts in arithmetic, algebra, percentages, ge-

ometry and probability in the textbooks exponent and Matematik 5000. The results illustrate how 

many of the theoretical explanations in both textbooks lack in comprehensibility as a result of aspects 

such as massive density of mathematical terms, ambiguous or unclear links between the text units, 

lack of information about the content’s context and the inclusion of irrelevant facts. The results also 

show that the authors of the textbook Matematik 5000 seem to have been more engaged than the au-

thors of the textbook exponent in the mission to connect new facts with the reader’s previous 

knowledge although exponent more than Matematik 5000 purports to be adapted for readers with a 

lack of secondary school knowledge of mathematics. The main conclusion of this study is that close 

inspection is needed of the learning potentials in textbooks intended for school education. 

Nyckelord  
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1. Inledning  

Den trettionde november 2016 publicerade Skolvärlden en artikel med rubriken ”Forskaren varnar: 

Svenska elever saknar baskunskaper i matte”. Forskaren som rubriken refererar till är Madeleine 

Löwing vars kartläggning av svenska elevers matematikkunskaper i grundskolan och inför gymnasie-

skolan då nyligen, av Göteborgs universitet, publicerats som en rapport (2016). I rapporten konstateras 

av kartläggningen ’att en alltför stor grupp elever inte behärskar de mest elementära grunderna inom 

matematiken, de basfakta som ingår i matematiken för årskurserna 1–3, och att detta får följdverk-

ningar vid fortsatt inlärning av matematik.’ (s. 237). Enligt rapporten saknar många elever fortfarande 

när de börjar gymnasiet nödvändiga baskunskaper som att addera och multiplicera enkla bråk eller 

hantera enkla procentberäkningar.  

 

På gymnasiet spelar betygen en mer avgörande roll för elevernas framtidsutsikter än vad de gjort un-

der elevernas tidigare skolår. För vissa elever är det först under gymnasiet nödvändigheten i att satsa 

på skolan inklusive matematiken inses. Utmaningen för dem består i att tillägna sig de matematiska 

färdigheter som krävs på gymnasienivå trots begränsade baskunskaper. I den praktiska matematikun-

dervisningen spelar naturligtvis lärarna en viktig roll men också vilken kunskap som förmedlas i läro-

böckerna. Denna är till skillnad från kunskapen som läraren förmedlar inte knuten till lektionstid och 

klassrum och kan därför ses som ett betydande hjälpmedel för de elever som försöker utveckla sin 

matematiska förståelse utanför skoltid, vilket rimligtvis är nödvändigt för många men särskilt för ele-

ver med extra svårigheter i ämnet. Därför behövs, för en grundligare förståelse av svenska elevers 

förutsättningar att lyckas med gymnasiematematiken, utökade kunskaper om de olika läroböcker som 

används i dagens matematikundervisning. Med det övergripande syftet att bidra till en ökad förståelse 

av matematikundervisningens förutsättningar att utveckla matematiska färdigheter och ett matematiskt 

tänkande hos eleverna är avsikten med detta examensarbete att analysera och illustrera vilka möjlig-

heter och hinder språkbruket i läroböcker innebär för en gynnsam utveckling av en matematisk förstå-

else hos läsaren. Därmed är det på kopplingen mellan språk och tänkande analysen är inriktad. 

1.1. Syfte och frågeställning 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till i studier av ett läromedels potential att utveckla förväntade 

kunskaper och färdigheter hos läsaren. Denna analys är avgränsat inriktad på språkliga aspekter och 

syftet är att analysera, illustrera och jämföra vilka utmaningar som följer direkt av språkbruket, i två 

skilda läroböcker i matematik för gymnasiet, som läsare med begränsade baskunskaper potentiellt 

ställs inför. Tidigare studier har visat att sättet språket används på i matematiska textuppgifter får av-

görande konsekvenser för elevers möjligheter att lösa uppgiften (se t.ex. Bergvall, 2016). Den här 

studien är mer inriktad på kopplingen mellan språk och tänkande som en process och jag kommer 

främst att fokusera på hur språket används i läroböcker för att introducera läsaren till de matematiska 

delområden som de i ett formellt slutskede kommer att testas på med utgångspunkten att hur läsaren 

introduceras för nya kunskaper spelar en relativt viktig roll i den fortsatta inlärningsprocessen. Den 

övergripande frågeställningen jag vill försöka besvara är: 
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 Hur begripligt är språkbruket i de ämnesintroducerade teorigenomgångarna i de två läroböck-

erna exponent och Matematik 5000 avsedda för gymnasiekursen matematik 1b för en tänkt lä-

sare med begränsade baskunskaper i matematik? 

2. Tidigare forskning  

Under denna rubrik redogör jag dels för avhandlingen Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans 

matematik – en studie om ämnesspråk i TIMSS  (Bergvall, 2016) och dels för studien Revising Social 

Studies Text from a Text-Processing Perspective: Evidence of Improved Comprehensibility (Beck, et 

al., 1991) som båda är relevanta för min egen analys. Bergvalls avhandling bygger delvis på hennes 

undersökningar av samband mellan språkbruk i matematiska textuppgifter och elevers svårigheter att 

lösa uppgifterna. Gemensamt för avhandlingen och mitt examensarbete är således vårt fokus på språk-

liga aspekters roll i elevers förutsättningar att klara matematikämnet. Den andra studien behandlar 

specifika textpassager ur läroböcker i historia med avseende på hur funktionella texterna är i fråga om 

att utveckla elevers förståelse för de historiska skeenden som texterna skildrar. Vad min ansats har 

gemensamt med denna är den mer avgränsade inriktningen på vilken lärandepotential som följer av ett 

visst språkbruk i ett specifikt och avgränsat textsammanhang. Främst ägnas därmed fokus åt hur funkt-

ionellt ett specifikt språkbruk i en text är med avseende på att förmedla vad texten är tänkt att förmedla 

och ett sådant fokus är inte avgränsat till ett specifikt ämne/innehåll för texterna. Det handlar snarare 

mer generellt om hur begripligt ett visst språkbruk är i sin kontext. 

2.1.  Det matematiska ämnesspråket och dess 

implikationer   

I sitt tidigare arbete som grundskollärare i matematik har Ida Bergvall noterat att elevernas arbete i 

matematikämnet påverkades av rent språkliga aspekter och att det utöver ämnesspråkliga termer fanns 

andra, för henne, oklara språkliga utmaningar som påverkade elevernas förutsättningar att klara ämnet 

(2016, s. 11). I syfte att bredda kunskaperna om ämnesspråk i matematik och om hur elevers möte med 

detta ämnesspråk ser ut har Bergvall i sin avhandling (2016) undersökt hur semiotiska resurser såsom 

skrivet språk, bilder och matematiska symboler används inom olika innehållsområden i matematik. 

Dessa relationer ser hon som avgörande i fråga om vilken mening som erbjuds eleverna och i sin tur 

påverkar elevernas matematiska prestationsförmåga. Konkret undersöker hon hur de olika semiotiska 

resurserna samspelar inom de fyra meningsdimensionerna packning (informationstäthet), precisering, 

personifiering och presentation i vart och ett av de fyra innehållsområdena aritmetik, algebra, geome-

tri och statistik (s. 55f.). Det empiriska materialet i studien är matematikuppgifter och elevresultat från 

den svenska versionen av studien Trends in International Mathematics and Science Study 2011 

(TIMSS 2011) som är en internationell jämförande studie som genomförs i syfte att utvärdera skolre-

sultat. Materialet motiveras av avsikten att få en bred bild av skolmatematiken vilket blir möjligare 

med TIMSS-uppgifterna eftersom dessa till skillnad från till exempel svenska läromedel är framtagna 

av internationella expertgrupper och utformade för att spegla deltagarländernas olika kursplaner. 

(ibid., s.45)  

 



3 

 

Resultatet av studien visar att ämnesspråket i matematik inte är ett enda ämnesspråk eftersom det ser 

olika ut beroende på vilket matematiskt delområde det förekommer i. I de olika innehållsområdena 

används semiotiska resurser olika och fyller olika funktion. Till exempel karaktäriseras geometri av en 

låg grad av packning i matematiska symboler men en hög grad av ämnesspecifik precisering i bilder 

medan det algebraiska innehållsområdet präglas av låg grad av precisering och personifiering men 

medelhög grad av packning i det skrivna språket som oftast uttrycks av ämnesspecifika substantiv och 

långa ord och hög grad av packning i form av matematiska symboler. (Bergvall, 2016, s. 60ff.) 

 

Vidare har Bergvall också undersökt sambandet mellan användningen av de olika semiotiska resurser-

na i de matematiska textuppgifterna och hur hög- respektive lågpresterande elever löser uppgifterna 

och resultatet visar ett samband mellan hög grad av packning i texter i algebra och svårigheter för låg-

presterande elever att lösa uppgifterna. Av detta drar Bergvall slutsatsen att den ämnesspecifika in-

formationstätheten i algebrauppgifterna kan vara en anledning till att svenska elever generellt presterar 

mindre bra inom specifikt algebra (ibid., s. 68f.). Ett annat resultat av Bergvalls studie är att en hög 

grad av personifiering i problemformuleringar inom geometri och algebra men inte inom aritmetik och 

statistik också påverkar elevers matematiska problemlösningsförmåga. Bergvall menar att det möjligt-

vis är skiftet från en personifierad kontext till ett dekontextualiserat svar som är det utmanande och 

inte personifieringen i sig. Vidare visas att färre lågpresterande elever lyckades lösa uppgifter till pro-

blemformuleringar inom det aritmetiska området som innehåller många bisatser och passivformer. 

(ibid., s. 69)  

 

Sammantaget visar avhandlingen att för elevernas prestationer i matematik spelar faktorer som vilket 

det matematiska ämnesområdet är, vilken typ av språk (vardagligt eller ämnesspecifikt) som används 

och de olika meningsdimensionerna en viktig roll. Detta är också en utgångspunkt i min studie. Berg-

vall (2016) konstaterar i avhandlingen att aspekten att de semiotiska resurserna används på olika vis 

kan ha betydelse för elevens möte med matematiken och därför något som kan behöva uppmärksam-

mas i undervisningen (s. 79f.) och resultatet i avhandlingen kan alltså ses som Bergvalls bidrag till att 

bringa ’klarhet’ i vilka språkliga utmaningar som påverkar elevernas förutsättningar att klara matema-

tikämnet. Dock kan resultatet inte direkt generaliseras till andra undervisningssammanhang då uppgif-

terna i TIMSS utgör en provkontext vilket Bergvall också själv poängterar (s. 72). Utgångspunkten i 

min analys är att det finns andra utmaningar i språkbruket i läroböcker i matematik som inte är av-

gränsat till det matematiska ämnesspråket utan som gäller begripligheten överlag vilket jag med denna 

studie vill lyfta fram. Eftersom min analys till skillnad från Bergvalls därmed inte är inriktad på att 

bredda kunskaperna om det matematiska ämnesspråket i sig har hänsyn till relationer mellan olika 

semiotiska resurser endast tagits då det bedömts som relevant i fråga om hur begripligt språkbruket är 

i ett visst textsammanhang. Främst fokuserar jag på relationer mellan språkliga enheter inom det ver-

bala språkbruket för att därigenom tolka hur begripliga texterna är. 

2.2. Begripligheten i lärobokstexter 

1991 gjorde Isabel L. Beck et al. en studie om sambandet mellan verbala formuleringar i lärobokstex-

ter och elevers tillägnande av texternas innehåll. I studien gjordes ett experiment som gick ut på att 

låta en grupp mellanstadieelever läsa originalversioner av utvalda texter ur läroböcker i historia och en 

annan grupp av elever i samma ålder läsa reviderade versioner av texterna för att därefter testa resulta-

tet av elevernas kunskapstillägnande och förståelse av det lästa genom särskilda kvantitativa och kvali-

tativa frågemetoder (Beck et al., 1991). Experimentet genomfördes på skolor belägna i områden som 

generellt beboddes av en medelklassbefolkning. De reviderade textversionerna hade omarbetats på ett 
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sådant sätt att tvetydiga eller indirekta referensbindningar, oklara kopplingar mellan textens olika delar 

och irrelevanta delar minimerades (ibid., s. 254). Andelen potentiellt obekanta begrepp hade man 

också minskat samt berikat texterna med sådan information som underlättar för läsaren att inse textin-

nehållets kontext (ibid.). Resultatet av experimentet visade signifikant att den grupp av elever som läst 

de reviderade texterna inte bara mindes mer av det lästa utan också visade en djupare förståelse för 

innebörden av det (ibid., s. 272). 

 

I studien redovisar författarna hur de resonerat sig fram om särskilda aspekter som de bedömt som 

problematiska i fråga om läsarens möjligheter att tillägna sig textinnehållet och delvis vilka övervä-

ganden som gjorts inför revideringsarbetet med texterna. Studien anknyter till min analys på flera sätt 

och har inte minst fungerat som en inspirationskälla. Även i nästa avsnitt som behandlar mina teore-

tiska utgångspunkter och i metodavsnittet kommer studien att beröras.  

3. Teoretiska utgångspunkter 

Relationen mellan språk och lärande är komplex sett både utifrån kunskapsteoretiskt och ett funktion-

ellt perspektiv och man kan fokusera på språkbruket i matematiken på olika sätt (Österholm & Ber-

gqvist, 2014). Delvis kan språket i matematiken betraktas som ett sätt att kommunicera och att elever 

utvecklar förmåga att kommunicera matematik med ett effektivt matematiskt språk som ett lärandemål 

i sig (ibid., s. 27). Delvis kan språket också betraktas som ett förhållningssätt till att utveckla ett ma-

tematiskt tänkande med utgångspunkt i att det matematiska tänkandet finns inbyggt i själva språkbru-

ket (ibid.). Min analys utgår från det senare perspektivet och jag betraktar språkbruket som ett medel 

för att leda elever in i en djupare matematisk förståelse. Med andra ord är det ett funktionellt perspek-

tiv på språk analysen utgår från med fokus på språkbrukets lärandepotential. I detta avsnitt redovisar 

jag de teoretiska utgångspunkter som min analys av språkbrukets lärandepotential präglas av vilka rör 

dels den övergripande relationen mellan vardagsspråk och skolspråk och dels läsprocessen samt läro-

bokstextuella aspekter. 

3.1. Vardagsspråk och skolspråk  

I språkdidaktiska sammanhang brukar man skilja på ”vardagsspråk” och ”skolspråk”. Medan vardags-

språket är relativt enkelt och verbalt så är språket i skolan oftare skriftligt och mer avancerat. Lindberg 

(2006) beskriver språket i skolan som ”ett avancerat tankeredskap genom vilket kunskaper ska utveck-

las, fördjupas och redovisas” (s. 84). Skolspråket, menar hon, ställer stora krav på elevernas förmåga 

att förstå och verbalisera abstrakta begrepp och komplexa samband (ibid.) vilket inte minst gäller inom 

matematiken. Vidare menar Lindberg att en individs utveckling av ett skolspråk är något som tar tid 

och som inte sker av sig själv (ibid.). Resultaten från Bergvalls (2016) studie visar att ämnesspråket i 

matematik präglas av både vardagsspråk och skolspråk och att dessa två förekommer parallellt, men i 

olika grad i de olika innehållsområdena och inom de olika semiotiska resurserna vilket hon menar 

ställer krav på eleverna att kunna röra sig inom det kontinuum som spannet mellan vardagligt och 

ämnesspecifikt språk utgör (s. 75). För lärandepotentialen i undervisningssammanhang är det viktigt 

att det finns en rörlighet mellan vardagsspråket och skolspråket för att på så vis överbrygga skillnaden 

mellan dem, menar Nygård Larsson (2013, s. 592), och att det är i själva rörligheten som lärande-

potentialen ligger (ibid., s. 593). Begreppen vardagsspråk och skolspråk kan jämföras med Vygotskijs 
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(1999) spontana - respektive vetenskapliga begrepp. Enligt Vygotskij sker en individs utveckling av 

de vetenskapliga begreppen parallellt med utvecklingen av de spontana begreppen och med utgångs-

punkt i de spontana begreppen. För att denna utveckling ska ske krävs ett överordnat begrepp till vilket 

både det spontana begreppet och det vetenskapliga begreppet kan generaliseras. (ibid.) En definition 

kan ses som ett exempel på ett sådant överordnat begrepp liksom en klassifikation. Med andra ord 

behövs det något som förankrar det nya med det bekanta för att utveckling ska ske. I den här analysen 

ses de matematiska lärobokstexterna som den potentiella förankringen mellan vad läsaren kan före 

läsningen och vad den bör/vill/förväntas kunna efter läsningen. För hur väl det nya förankras med det 

bekanta spelar språkbruket en väsentlig roll. 

3.2. Läsprocessen 

Reichenberg (2000) konstaterar i sin avhandling ”Röst och kausalitet i lärobokstexter” att läsförståelse 

är en mycket komplex process som kräver många olika slags färdigheter och tänkande på olika nivåer 

(s. 19). När en läsare försöker förstå en text gör den, ofta på ett omedvetet plan, en språklig bearbet-

ning av den som innebär ett slags analys av meningen. Läsprocessen går ut på att läsaren försöker se 

relationer dels mellan ord i en mening och dels mellan meningarna i ett stycke för att därefter tolka 

relationerna. På så vis konstruerar läsaren en mental representation av det lästa. (ibid.) Den teoretiska 

syn som Reichenberg i sin analys av lärobokstexter utgår från och som även min analys utgår från 

innebär att en läsare förstår en lärobokstext genom att förstå de ingående delarna av texten och hur 

dessa hör samman för att därefter integrera denna förståelse med tidigare förvärvade kunskaper och 

erfarenheter. Detta kallas att läsaren infererar. (ibid., s.20ff.) Mening skapas alltså när läsaren gör 

kopplingar mellan texten och den egna förförståelsen och vilken mening som blir skapad kan därmed 

variera med olika läsare som ju har olika erfarenheter att integrera med texten. Hur stor del av läsarens 

’förråd’ av erfarenheter som går att integrera med en specifik text är delvis beroende av hur explicit 

och entydig texten är eftersom detta styr vilket utrymme som ges åt läsarens tolkningsfrihet. Att texter 

är tydliga, utförliga och explicita minskar risken för missförstånd mellan textförfattaren och läsaren. 

(jfr Reichenberg, 2000)  

3.3. Lärobokstextuella aspekter 

Det är svårt att på ett entydigt sätt avgöra vad som gör en lärobokstext funktionell utifrån sitt syfte. En 

lärobokstext är ju något mer än bara en uppsättning av enskilda och isolerade variabler (Duffy et al., 

1989, s. 453). Utifrån ovanstående teoretiska resonemang om läsprocessen inkluderat läsarens infere-

ringsarbete är det grundläggande antagandet om vikten av att en text är explicit rimligt även om en 

lärobokstext som explicitgör varenda detalj inte alls skulle ses som funktionell. En läsare tillägnar sig 

lättare innehållet i en text och kommer ihåg mer av det lästa om texten är logiskt organiserad i en hie-

rarkisk struktur där vissa fakta överordnas andra (se t.ex. Meyer, 1982, van Dijk, 1977). Utifrån 

Vygotskijs inlärningsteoretiska resonemang om hur en individ utvecklar sin vetenskapliga begrepps-

förståelse är det också rimligt att anta att en funktionell lärobokstext utgår från läsarens vardagsförstå-

else. I fråga om vad som kan göra en lärobokstext icke-funktionell utifrån sitt syfte listar Beck (et al., 

1991, s. 254) följande aspekter: 

 

 tvetydiga, avlägsna eller indirekta referensbindningar och oklara kopplingar mellan textens 

olika delar 

 inkluderande av irrelevanta delar   



6 

 

 massiv introduktion av obekanta begrepp  

 bristfällig förmedling av sådan information som ger läsaren förutsättningar att inse textinne-

hållets kontext   

 

Dessa ovanstående aspekter presenteras i studien av Beck (et al., 1991, s. 254) som avgörande för en 

läsarens potentiella misslyckande i att tillägna sig det huvudsakliga innehållet i en text. 

4. Material 

Materialet som utgör grunden för denna analys har hämtats från första upplagorna av två läroböcker i 

matematik som för denna tidpunkt är dagsaktuella i matematikundervisningen på många svenska 

gymnasieskolor.  Den ena är exponent för kurs 1b utgiven av Gleerups och den andra är Matematik 

5000 för kurs 1b utgiven av Natur & Kultur.  Det som analyseras är språkbruket i inledande teorige-

nomgångar till vart och ett av läroböckernas kapitel om aritmetik, algebra, geometri, sannolikhetslära 

och procent. Det som illustreras är förklaringar av de aritmetiska begreppen positiva tal och naturliga 

tal, de algebraiska begreppen uttryck och variabel, de geometriska begreppen omkrets och area, be-

greppen procent och ’andelen, delen och det hela’ samt de inom sannolikhetsläran relevanta begrep-

pen slumpförsök och utfall. Under närmast nedanstående underrubriker följer en utförligare beskriv-

ning av de två läroböckerna. 

4.1. exponent 
exponent för kurs 1b är en lärobok specifikt avsedd för gymnasieskolans program EK, ES, HU och 

SA. Den består av sex kapitel: Taluppfattning, Algebra, Geometri, Procent, Funktioner samt Sannolik-

hetslära och statistik. Varje kapitel presenteras med ett introduktionsuppslag i vilket kapitlets centrala 

innehåll, en kortare faktatext om ämnesområdet för kapitlet och några första inledande uppgifter pre-

senteras. Varje kapitel delas upp i olika delkapitel. Till majoriteten av bokens kapitel utgörs det första 

delkapitlet av ett så kallat repetitionskapitel med grundläggande begrepp från grundskolan. exponent 

är författad av tre gymnasielärare i matematik: Susanne Gennow, Ing-Mari Gustafsson och Bo Silborn. 

4.2. Matematik 5000 
Matematik 5000 för kurs 1b är en lärobok i matematik som liksom exponent explicit riktar sig till ele-

ver på gymnasieprogrammen EK, ES, HU och SA men även komvux. Liksom exponent består den av 

sex kapitel som i denna bok kallas Aritmetik, Procent, Algebra, Geometri, Sannolikhetslära och sta-

tistik samt Funktioner. Varje kapitel delas upp i olika delkapitel men till skillnad från i exponent klas-

sificeras inte det första delkapitlet som ett repetitionskapitel. Författarna är Lena Alfredsson, Kajsa 

Bråting, Patrik Erixon och Hans Heikne. 
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5. Metod 

Duffy (et al., 1989, s. 453) konstaterar att framställandet av en begriplig och välfungerande läroboks-

text är ett problem som inte låter sig lösas så lätt genom att följa uppsatta riktlinjer eftersom det inte 

finns något absolut ’rätt’ sätt. Ett problem med riktlinjer för hur en lärobokstext ska skrivas är att de 

presenteras som oberoende av specifika textsammanhang och som att en bra lärobokstext endast är 

summan av en uppsättning enskilda egenskaper (ibid.). Av detta har jag inför den här analysen dragit 

slutsatsen att det inte heller går att besvara frågeställningen om hur begripliga lärobokstexter är genom 

att utgå från en förbestämd begreppsapparat. För att besvara en så övergripande frågeställning som hur 

begripliga de specifika texterna ur exponent och Matematik 5000 är har det också varit viktigt att mi-

nimera risken för ett förlorat helhetsperspektiv. Nyström (2001) konstaterar att vid textanalys alltid 

finns en risk för ett förlorat helhetsperspektiv som en följd av att forskaren fördjupar sig i detaljer (s. 

18). På ovanstående resonemang baseras metodvalet i denna analys och nedan följer en konkret redo-

görelse dels för mitt praktiska tillvägaggångssätt och dels för vilka analytiska begrepp jag använt mig 

av vid de tolkningar som genererat den här studiens resultat. 

5.1. Tillvägagångssätt 

Vid analys av texter kan man utgå antingen från ett så kallat ’top down’- perspektiv eller ett så kallat 

’bottom up’-perspektiv (jfr Martin & White 2005, s. 70). Utifrån ett top down-perspektiv utgår texta-

nalytikern från generella kategorier och arbetar sig ner till detaljerna i texten medan man utifrån ett 

bottom up-perspektiv istället utgår från detaljerna med de generella kategorierna som mål (ibid., s.71). 

Medan Bergvalls (2016) analys bygger på språkliga drag som varit möjliga att kvantifiera (s. 62) och 

därmed utgår från ett bottom up-perspektiv har jag i min analys istället utgått från ett top down-

perspektiv och valt ett liknande tillvägagångssätt som Beck (et al., 1991) använt i deras arbete med att 

undersöka och revidera lärobokstexter. Enligt Beck (et al., 1991, s. 273) är det inte möjligt att under-

söka hur begripliga lärobokstexter är genom att, liksom vid ett bottom up-perspektiv, söka efter speci-

fika egenskaper som visat sig generellt problematiska med avseende på texters läsbarhet. Detta ef-

tersom det inte går att utanför ett visst textsammanhang bedöma till exempel var gränsen går för hur 

stort avståndet mellan referenser kan vara innan texten blir obegriplig eller hur mycket fakta som bör 

inkluderas för att undvika glapp i kunskapsförmedlingen (ibid., s. 273). I deras studie undersöktes 

därför texternas läsbarhet istället genom att de simulerade en 10-årings kognitiva läsprocess. Utifrån 

detta genererades hypoteser om vilken helhetsrepresentation hos den 10-åriga läsaren som texten möj-

liggjorde och hur väl denna helhetsrepresentation överensstämde med syftet för texterna. Bland annat 

fokuserade de på hur textinnehållet presenterades och vilka förkunskaper som förutsattes för den simu-

lerade läsarens tillägnande av enskilda delar i texterna. Med ett sådant förfarande ansågs av författarna 

viktigt att också vara öppna med vilka resonemang som förts under läsprocessens gång. (Beck, et al., 

1991, s. 273) Vid läsningarna av de texter som utgör materialet för min egen analys har jag liksom 

Beck (et al., 1991) levt mig in i en simulerad läsprocess men i mitt fall är läsaren en nyblivet motive-

rad gymnasieelev med normal läsförståelseförmåga och svenska som förstaspråk men med bristfälliga 

baskunskaper i matematikämnet från grundskolan. Under den simulerade läsprocessens gång har jag 

tagit fasta på aspekter i texterna som jag tolkat som störande i läsarens potential att tillgodogöra sig en 

korrekt representation av det lästa. Främst har jag då fokuserat på det verbala språkbruket men i vissa 

fall har jag inte kunnat bortse från det visuella språkbruket då det funnits ett uppenbart samspel mellan 

det verbala och det visuella. Sammantaget har min analys skett i två steg varav jag i det första utgått 
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från en simulerad läsprocess och i det andra fördjupat mig i sådant som den simulerade läsprocessen 

genererat. 

 

5.1.1 Den simulerade läsaren 

De första läsningarna av texterna har alltså skett utifrån en simulerad läsprocess vilket innebär att jag 

försökte läsa texterna som om jag vore en viss typ av gymnasieelev. Den typ av gymnasieelev jag 

under läsningen levt mig in i vet vad addition, subtraktion, division och multiplikation är samt grun-

derna i hur man adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar. Därför har matematiska termer som 

addera, subtrahera, multiplicera och dividera inte tolkats som störande i läsarens tillägnande av textin-

nehållet. Däremot har den simulerade läsaren glömt vad procent är, hur man ställer upp och löser en 

algebraisk ekvation och de ämnesspråkliga beteckningarna för olika typer av reella tal. Därför har 

sådan information i texterna som, för att läsaren ska tillägna sig den, förutsätter just liknande kunskap-

er kategoriserats som ett potentiellt hinder om texten inte explicit försett läsaren med dessa kunskaper 

i ett tidigare skede. Vidare har den simulerade läsaren inga kunskaper om vad sannolikhetslära går ut 

på och har också glömt bort vad omkrets och area står för men känner till många av de geometriska 

formerna såsom triangel, rektangel, kvadrat och cirkel. Att den simulerade läsaren har svenska som 

förstaspråk har inneburit att analysen inte fångat upp formuleringar som potentiellt är svårbegripliga 

specifikt för en läsare med ett annat förstaspråk än svenska. Vad i språkbruket som kan göra en text 

svårbegriplig för en elev med svenska som andraspråk men förmodligen inte för en elev med svenska 

som förstaspråk kan termer som är tvetydiga inom vardagsspråket ses som. Ett exempel på det är ter-

men ”rymmer” som ju inom matematiken ofta används i sammanhang där man talar om volym (t.ex. i 

formuleringar som: en kanna rymmer tre liter). Slutligen är den simulerade läsaren motiverad att 

tillägna sig textinnehållet varför jag inte tagit hänsyn till hur intresseväckande texterna är. 

5.1.2 Den fördjupade analysen 

För att minimera risken för ett förlorat helhetsperspektiv har den fördjupade analysen utgått från de 

aspekter som jag i den initiala analysen bedömde som ’störande’. Därmed har de första läsningarna 

varit avgörande för vilka delar i texterna som kategoriserats som problematiska såväl som oproblema-

tiska i fråga om hur väl texterna fungerar för sitt syfte medan den fördjupade analysen ägnats åt frågan 

om hur. I analysen av hur texterna är problematiska eller oproblematiska har jag på ett övergripande 

plan utgått från begreppen koherens samt spontana- och vetenskapliga begrepp då dessa starkt relate-

rar till de aspekter som formulerats i Becks (et al., 1991) studie som problematiska i en lärobokstext 

med avseende på dess begriplighet. Konkret har detta inneburit att jag studerat relationen mellan var-

dagsspråk och skolspråk, graden av koherens och kohesion samt den hierarkiska strukturen mellan 

olika språkhandlingar på texternas lokala nivåer. 

5.2. Analytiska begrepp 
Att undersöka de textuella aspekter som Beck (et al., 1991) listat som potentiellt avgörande för en 

läsares misslyckande att tillägna sig textinnehållet, såsom tvetydiga, avlägsna eller indirekta referens-

bindningar och oklara kopplingar mellan textens olika delar, inkluderande av irrelevanta delar, mas-

siv introduktion av obekanta begrepp och/eller bristfällig förmedling av sådan information som ger 

läsaren förutsättningar att inse textinnehållets kontext, innebär på ett övergripande plan att undersöka 

en texts koherens. Begreppet koherens avser drag som underlättar för läsaren att se orsaks- och verk-

samband (Beck et al., 1991, Reichenberg , 2000) vilket är avgörande för hur begripliga texterna är. 

Koherensen i en text påverkas både av textens kohesion och strukturella uppbyggnad (jfr Beck et al., 
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1991, s. 253). För att analysera och illustrera vilka olika hinder och möjligheter språkbruket i de två 

valda matematiska läroböckerna innebär har jag därför studerat dels graden av kohesion och dels den 

hierarkiska strukturen som informationen i texterna följer eller inte följer. För detta har jag utgått från 

de analytiska begreppen satskonnektion och referensbindning, överordnade och underordnade språk-

handlingar samt makrostrukturer. 

5.2.1 Satskonnektion och referensbindning 

Att undersöka graden av kohesion i en text är att undersöka de mekanismer i texten som skapar sam-

manhang. Av sådana mekanismer i en text är satskonnektion och referensbindning centrala (jfr Ny-

ström 2001, s. 12). Satskonnektiver är olika former av explicita markeringar av samband mellan me-

ningar och satser i en text. Dessa betyder mycket för textens sammanhang eftersom de markerar vilken 

typ av relation satser har till varandra (ibid., s.11). Exempel på vanligt förekommande satskonnektiver 

är konjunktioner som till exempel ”och”, ”men” och ”eftersom”. Medan satskonnektion därmed rör 

hur delar i en text grammatiskt binds samman rör referensbindning den semantiska bindningen mellan 

olika textdelar. Referensbindningar signalerar innehållssamband. Ett ords referens är vad ordet syftar 

på och det är det som avgör om bindning föreligger. (Nyström, 2001, s. 12) Referensbindningar kan 

vara mer eller mindre explicita och därmed förutsätta mer eller mindre av läsarens förkunskaper. Ex-

empel på när referensbindningen är relativt explicit är när ett substantiv i en sats ersätts av ett prono-

men som i Lukas kände sig ovanligt trött den här kvällen. Därför gick han till sängs redan vid åtta. Ett 

exempel på en mening vari referensbindningen är mer implicit är Just när Carl XVI Gustaf skulle sätta 

sig i bilen trängde sig en ung man fram genom folkmassan och tryckte upp en tårta i majestätets an-

sikte. För att kunna tillägna sig det rätta budskapet här krävs att läsaren vet att ”majestätet” och ”Carl 

XVI Gustaf” syftar på samma person. I lärobokstexter kan till exempel en massiv introduktion av äm-

nes- eller generellt skolspråkliga begrepp göra referensbindningarna mindre uppenbara för läsaren och 

på så vis kräva mer av läsaren att inferera och därigenom öka risken för att texten ska framstå som 

obegriplig för läsaren och/eller för att läsaren gör misstolkningar. I min analys har jag också utgått 

från att användningen av ämnesspråkliga begrepp kan, utöver att i vissa fall göra referensbindningarna 

i en text otydligare, även ge upphov till tvetydigheter i texternas budskap när samma term också före-

kommer i vardagsspråket men med en annan eller mindre strikt definition. Ett exempel på det är ter-

men “mängd” som i vardagsspråket står för ‘stort antal’ men i matematikspråket står för ‘välbestämd 

grupp av element’ (SAOL, 2015). 

5.2.2 Överordnade och underordnade språkhandlingar 

I hög grad relaterad till koherensen i en text är aspekten bristfällig information som sätter in läsaren i 

textinnehållets kontext (se Beck et al., 1991). Detta fenomen kan anses råda parallellt med fenomenet 

otydliga kopplingar mellan textens olika delar och som en konsekvens av det. Bristfällig information 

kan det också vara fråga om när texten inte förser läsaren med en bakgrund som i det specifika fallet 

hade underlättat för läsaren att nå en grundlig förståelse av textinnehållet. Till exempel när informat-

ion endast svarar på hur något kan göras och inte varför. Vid analysen av hur en text saknar informat-

ion som sätter in läsaren i textinnehållets kontext har det varit relevant att betrakta satser som språk-

handlingar som kan vara överordnade eller underordnade varandra. Vid verbal kommunikation utförs 

ett antal språkhandlingar som ofta befinner sig på olika nivåer i förhållande till den övergripande 

kommunikationssituationen (jfr van Dijk, 1977). Ett exempel som van Dijk (1977, s.101) använder 

bland andra för att illustrera detta är uttalandet I am hungry. Do you have a sandwich for me? där den 

första meningen är en språkhandling underordnad den andra på så sätt att dess funktion är att gynna 

förutsättningarna för den andra språkhandlingen (ibid. s. 102). Den andra språkhandlingen kan därmed 

betraktas som ’huvudhandlingen’ i uttalandet som helhet. Underordnade språkhandlingar kan många 
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gånger ses som avgörande i fråga om att sätta in mottagaren av språkhandlingen i språkhandlingens 

kontext. 

5.2.3 Makrostrukturer 

Att undersöka en kommunikationssituation i termer av överordnade och underordnade språkhandlingar 

har också varit till hjälp vid analysen av aspekten inkluderande av irrelevanta fakta som i sin tur också 

reducerar koherensen i en text. Med utgångspunkt i van Dijks resonemang måste språkhandlingar på 

textens lokala nivå, såväl överordnade som underordnade, kunna organiseras i makrostrukturer för att 

texten ska bilda en sammanhängande helhet på en global nivå (1977, s. 109f.). Makrostrukturer kan 

förstås som överordnade kategorier/begrepp på den globala nivån till vilka enskilda språkhandlingar 

på lokal nivå kan generaliseras. För att avgöra vad som är irrelevanta fakta i ett textsammanhang har 

jag utgått från vilka makrostrukturer som de överordnade och underordnade språkhandlingarna stöttar 

och i sin tur vilken helhet som representeras. Om helhetsrepresentationen inte ligger i linje med det 

huvudsakliga delmålet med texten, som i enskilda fall till exempel kan vara att utveckla läsarens för-

ståelse för hur man ställer upp en algebraisk ekvation eller för hur man beräknar sannolikheter, så har 

jag analyserat detta som en konsekvens av att all faktainformation i texten inte varit relevant. 

6. Resultat och tolkning 

I detta avsnitt redovisas hur man i läroböckerna på olika sätt förklarat matematiska begrepp i respek-

tive introduktion till aritmetik, algebra, procent, geometri och sannolikhetslära tillsammans med mina 

resonemang. En iakttagelse som gjorts avseende skillnader mellan läroboken exponent och Matematik 

5000 är att texten i exponent explicit inkluderar läsare som saknar särskilda matematiska baskunskaper 

från grundskolan i sin målgrupp genom att till skillnad från Matematik 5000 inleda de flesta av bokens 

kapitel med en repetitionsdel i vilken läsaren dels berättas vad den förväntas kunna från grundskolan 

och dels förses med teoretiska genomgångar av detta. Så är inte fallet i Matematik 5000. Dock är det i 

stort samma begrepp teorigenomgångarna ägnas åt i båda läroböckernas introducerande delar så inne-

hållsmässigt skiljer inte introduktionerna sig nämnvärt åt. Formmässigt skiljer sig däremot de båda 

läroböckernas introducerande upplägg åt. Närmast följer en översiktlig sammanställning av mina tolk-

ningar av vilka aspekter som präglar läroböckernas språkbruk i deras olika sätt att förklara de olika 

ämnesområdesspecifika begreppen (se tabell 1). Därefter redovisas resultaten och mina tolkningar 

utförligare stycke för stycke. 
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Tabell 1 

 exponent Matematik 5000 

Introduktion till arit-

metik: Positiva heltal 

och naturliga tal 

Aspekter av tvetydighet och avsaknad 

av underordnade språkhandlingar som 

tydligare sätter in läsaren i textinnehål-

lets kontext. 

 

Tydlig förankring mellan läsarens 

vardagsbegreppsliga förståelse och de 

nya ämnesspecifika begreppen. 

Introduktion till alge-

bra: Uttryck och vari-

abel 

Massiv introduktion av ämnesspecifika 

begrepp och otydlighet. 

Avsaknad av information som sätter in 

läsaren i textinnehållets kontext och 

viss tvetydighet. 

Introduktion till pro-

cent: procentbegrep-

pet, andelen, delen och 

det hela/hela mängden 

Bristfällig information som sätter in 

läsaren i textinnehållets kontext, otyd-

liga kopplingar mellan textens olika 

delar, massiv introduktion av ämnesspe-

cifika begrepp och bristfällig förankring 

till läsarens vardagserfarenheter. 

God förankring mellan ämnesspråk och 

potentiella vardagserfarenheter men 

viss aspekt av otydlighet. 

Introduktion till geo-

metri: Omkrets och 

area 

Tvetydiga textbindningar, packad intro-

duktion av ämnesspecifika begrepp och 

otydliga kopplingar mellan exempel och 

förklaring men till viss del fungerande 

samspel mellan verbalt och visuellt. 

Viss oklarhet i den logisk- hierarkiska 

strukturen men fungerande samspel 

mellan verbalt och visuellt. 

Introduktion till san-

nolikhetslära: Slump-

försök och utfall 

Hög grad av ämnesspråklighet, irrele-

vanta fakta och oklarheter till följd av 

avsaknad av information som sätter in 

läsaren i textinnehållets kontext. 

Vardagsspråklighet, samspel mellan 

verbalt och visuellt men i vissa fall 

motsägelsefullt och inkluderande av 

irrelevanta fakta. 

 

6.1. Positiva heltal och naturliga tal 
I både exponent och Matematik 5000 går introduktionen av ämnesområdet aritmetik ut på att introdu-

cera läsaren för olika typer av tal inklusive de ämnesspråkliga beteckningarna för dem. I exponent står 

heltal, såväl positiva som negativa, i fokus medan det i Matematik 5000 främst fokuseras på positiva 

tal. Gemensamma introducerande termer i de båda läroböckerna är ”positiva heltal” och ”naturliga 

tal”. Sammanfattningsvis visar resultaten under denna rubrik att det i exponent finns aspekter av tvety-

dighet i språkbruket och avsaknad av underordnade språkhandlingar som tydligare sätter in läsaren i 

textinnehållets kontext i den teoretiska förklaringen av begreppen. I den teoretiska förklaringen av 

begreppen i Matematik 5000 ges läsaren mer stöttning till förståelse genom underordnade språkhand-

lingar som förankrar läsarens vardagsbegreppsliga förståelse med de nya ämnesspecifika begreppen. 
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6.1.1 Språkbruket i exponent 

Figur 1 

 
              (exponent, 2011, s. 13) 

 

I figur 1 ser vi att förklaringen av begreppet naturliga tal i exponent sker via en förklaring av positiva 

heltal. Till att börja med kan konstateras att även om den allra första meningen inte är särskilt komplex 

så är budskapet inte heller klart entydigt i fråga om vad som kallas vad. Potentiellt skulle innebörden 

av påståendet, enbart med avseende på formuleringen, kunna tydas som att de positiva heltalen brukar 

kallas ”1, 2, 3, 4” snarare än att tal som 1, 2, 3 och 4 är exempel på brukar kallas för ”positiva heltal”. 

Som stöd för läsaren att ta till sig korrekt information fungerar dels den visuella språkhandlingen i 

form av en tallinje och dels kursiveringen av beteckningen samt användningen av ellips i form av tre 

punkter efter siffersymbolerna som markerar att även talen som följer på 1, 2, 3 och 4 innefattas i syft-

ningen. Vad som kan anses vara ett större problem i fråga om förutsättningarna för läsaren att nås av 

en klar insikt i hur olika typer av tal kategoriseras är att det saknas en typ av underordnad språkhand-

ling som sätter in läsaren i textinnehållets kontext. Den typ av underordnad språkhandling som kan 

anses saknas är någon eller några meningar som informerar läsaren om att det finns olika typer av tal 

och att dessa kategoriseras med olika beteckningar.  

6.1.2 Språkbruket i Matematik 5000 

I förklaringen av naturliga tal och positiva heltal i Matematik 5000 sätts läsaren tydligare, än i expo-

nent, in i textinnehållets kontext: 

 

Det finns många olika typer av tal, t ex heltal, decimaltal och tal i bråkform. 

När vi som barn började räkna använde vi talen 0, 1, 2, 3, 4, 5, … 

De kallas naturliga tal och består av de positiva heltalen och talet noll. 

   (Matematik 5000, 2011, s. 9) 

 

I fråga om att förklara naturliga tal kan detta sätt ytterligare anses stötta läsarens tillägnande av textin-

nehållet genom att det explicit anknyter till något välbekant hos läsaren: talen man började räkna med 

som barn. Därmed leds läsaren till en fördjupad förståelse för den matematiska terminologin med ut-

gångspunkt i dennes spontana förståelse. Vad som däremot saknas är en explicit förklaring av vad “de 

positiva heltalen” betecknar. I denna specifika text kan detta dock anses gynna förutsättningarna för 

läsaren att ta till sig kunskapsinnehållet snarare än missgynna dels eftersom för många explicita förkla-

ringar kan göra textens struktur otydligare och dels eftersom utrymmet för misstolkningar ändå är 

relativt snävt till följd av att det finns annan information i texten som stöttar läsaren i att se kopplingen 

mellan siffersymbolerna och uttrycket ”de positiva heltalen”.  
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6.2. Uttryck och variabel 
I de båda läroböckernas introduktion till ämnesområdet algebra står begreppen uttryck och variabel i 

fokus. Under denna rubrik illustreras hur teorigenomgången i exponent delvis präglas av en relativt 

massiv introduktion av ämnesspecifika begrepp och av att nya ämnesspecifika begrepp förklaras uti-

från andra lika ämnesspecifika begrepp som i sin tur inte förklaras. Det förekommer också otydliga 

kopplingar mellan vissa delar av texten som i det ena fallet består i inkluderandet av ett exempel som 

kan anses avvika från det textuella sammanhanget och därmed skapa förvirring och i det andra fallet i 

en alltför ämnesspråklig formulering. I Matematik 5000 är det främsta problemet avsaknad av under-

ordnade språkhandlingar med information som stöttar läsaren att inse en relevant del av textinnehållets 

kontext. Detta kommer främst av att läsaren ges ett exempel som fokuserar på ’hur’ men inte ’varför’ 

och som samtidigt kan upplevas otillfredsställande utan en förklaring av ’varför’. Vidare visas att det 

finns aspekter av tvetydighet i Matematik 5000 som kommer av att information förmedlas i termer 

med relativt olika betydelser i vardagsspråket och det ämnesspecifika språket.  

6.2.1 Språkbruket i exponent 

Figur 2 

 
             (exponent, 2011, s. 64) 

 

Som vi kan se i figur 2 förklaras uttryck indirekt genom de två begreppen numeriskt uttryck respektive 

algebraiskt uttryck varav det senare leder in på begreppet variabel. Förklaringen av begreppet ”nume-

riskt uttryck” lyder alltså: 

 

Ett numeriskt uttryck innehåller enbart tal i kombination med räkneoperationer, t.ex. 

5 ∙ 8𝜋 + 3/4.   

 

Den potentiella utmaningen här, för en läsare med begränsade baskunskaper i matematik, kan anses 

vara den relativt massiva introduktionen av ämnesspecifika begrepp som ”numeriskt”, ”uttryck”, ”räk-

neoperationer” och symbolen ”π” vilken till utseendet påminner mer om en variabel än ett tal. För att 

kunna ta till sig kunskapen om vad som gör ett numeriskt uttryck till vad det ’är’ krävs korrekta slut-

satser om vad räkneoperationer är för något, att π står för ”pi” och att ”pi” är ett tal och inte en varia-

bel. Detta är inget som explicitgjorts i just introduktionen till algebra varför bara denna första mening 

kräver av läsaren att inferera på en förhållandevis avancerad nivå. Figur 2 visar att den efterföljande 

meningen i samma stycke ur exponent lyder: 
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Ett algebraiskt uttryck innehåller variabler och tal, t.ex. x, 2y + 5 eller  
𝑛(𝑛+1)

2
.  

 

För läsarens utvecklade förståelse av ett matematiskt uttryck kan denna mening anses utgöra ett poten-

tiellt hinder till följd av att ett uttryck som enbart består av ”x” inkluderas i de exempel på algebraiskt 

uttryck som visas utan någon förtydligande förklaring om huruvida ett algebraiskt uttryck, till skillnad 

från den explicita innebörden av ett numeriskt uttryck, behöver innehålla några räkneoperationer eller 

inte. För den läsare som i sitt infereringsarbete sammankopplat termen ”numerisk” med siffersymbo-

ler, exempelvis genom associeringen till ”nummer”, och termen ”algebraisk” med bokstavssymboler 

och precis tagit till sig förklaringen av numeriskt uttryck är det rimligtvis lätt att förstå begreppet alge-

braiskt uttryck som det numeriska uttryckets motsvarighet med den enda skillnaden att den innehåller 

bokstavssymboler istället för tal, alternativt i kombination med tal som explicitgörs i lärobokens för-

klaring. Oklarheten kring vad ett uttryck är hade kunnat förhindras antingen med en explicit förklaring 

av det, eventuellt med utgångspunkt i vad som skiljer det från en ekvation, istället för en förklaring av 

vad de två olika typerna av uttryck innehåller, eller genom att illustrera de två typerna av uttryck med 

mer identiskt motsvarande exempel för att på så vis tydligare synliggöra kopplingen mellan dem och 

underlätta för läsaren att organisera dem i det överordnade matematiska begreppet uttryck. 

 

Den närmast följande delen i samma stycke kretsar kring begreppet variabel vilket kan ses som en 

didaktiskt motiverbar följd av ovanstående förklaring om ett algebraiskt uttrycks innehåll. Läsaren har 

vid detta skede av den specifika textläsningen getts flera ledtrådar om nödvändigheten i att förstå be-

greppet. Av de exempel på algebraiska uttryck som visades i kombination med förklaringen av alge-

braiska uttryck har läsaren också getts ledtrådar om att variabler kan kopplas till bokstavssymboler. 

Figur 2 visar att förklaringen lyder: 

 

En variabel är en storhet som kan anta olika värden. Uttrycket 2y + 5 betyder att varia-

beln y ska multipliceras med talet 2 och till produkten ska talet 5 adderas. Låter du vari-

abeln y anta värdet 6 får du det numeriska uttrycket, 2 ∙ 6 + 5, vars värde du kan be-

räkna, 2 ∙ 6 + 5 = 17. Du har då beräknat uttryckets värde för ett bestämt värde på vari-

abeln. 

 

Ett potentiellt hinder med själva definitionen av variabel, som texten förser läsaren med för utveckl-

ingen av dennes begreppsförståelse, kan termen ”storhet” ses som eftersom den matematiska innebör-

den av denna term för många läsare kan vara lika främmande som ”variabel”. Potentialen för läsaren 

att ta till sig av vad som gör en variabel till en variabel ökar dock i och med styckets fortsättning där 

ett typiskt sammanhang för variabler konkretiseras och där den specifika variabeln y beskrivs med just 

”variabeln” som framförställt attribut medan talen 2 respektive 5 å andra sidan vardera utskrivs med 

det framförställda attributet ”talet”. Vidare kan formuleringen ”Låter du variabeln y anta värdet 6” ses 

som en utmaning för läsaren. Dels eftersom det är en högst ämnesspråklig formulering och dels ef-

tersom det i den närmaste textkontexten inte tydliggjorts att variablers värde är något läsaren har lov 

att styra över. En alternativ formulering som hade kunnat underlätta för läsaren att tillägna sig den nya 

kunskapen om variablers funktion kan Om vi bestämmer att y = 6 i det här uttrycket ses som eftersom 

denna påminner mer om förekommande vardagsspråkliga formuleringar även i sammanhang där ’det 

som ska bestämmas’ inte nödvändigtvis syftar på något som i realiteten ’kan’ bestämmas. Ett exempel 

är uttryck i stil med Om vi bestämmer att du faktisk sa (...), så är det inte konstigt att hon svarade 

(...).  Med en formulering som innefattar ordet ”bestämmer” i detta sammanhang blir också kopplingen 

till den sista meningen i stycket, med den ämnesspråkliga formuleringen ”ett bestämt värde på varia-

beln”, mer uppenbar för ögat. 
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6.2.2 Språkbruket i Matematik 5000 

Figur 3 

 
(Matematik 5000, 2011, s. 132) 

 

I figur 3 ser vi att förklaringarna av begreppen variabel och uttryck utgår från en exempeltext som i sin 

tur föregås av en förklaring av begreppet algebra. I förklaringen av begreppet algebra inklusive det 

underliggande exemplet som visas kan läsarens utveckling av ett matematiskt tänkande anses främjas 

genom att läsaren direkt får en förståelse för att siffror kan ersättas med bokstäver utan att räknereg-

lerna ändras. Algebra förklaras därmed explicit utifrån hur det går till snarare än utifrån dess funktion. 

Vad algebra är förklaras implicit genom upplysningen om hur det lite förenklat brukar översättas; som 

”bokstavsräkning”. Att denna upplysning följs av ett konstaterande om hur det går till när man räknar 

med bokstäver kan uppfattas som en indirekt bekräftelse på att översättningen är giltig. Förklaringen 

och exempeltexten kan anses stötta läsarens generalisering av sina tidigare kunskaper om sifferräkning 

till bokstavsräkning dels genom explicitgörandet av att båda dessa lyds under samma regler och dels 

genom att det till exempeltexten ingår två ekvationer som ser så gott som identiska ut bortsett från att 

den ena består av tre likadana sifferfaktorer (150) och den andra av tre likadana bokstavsfaktorer (a). 



16 

 

Det som kan uppstå som ett potentiellt hinder för läsaren i processen mot ett utvecklat algebraiskt tän-

kande i detta inledande stadium är att texten saknar en underordnad språkhandling som klargör varför 

150 byts ut mot a. Detta kan ses som ett problem i detta specifika textsammanhang eftersom texten 

annars kan anses bekräfta den läsare som inledningsvis är skeptisk till vitsen med att ersätta siffror 

med bokstäver eftersom ekvationen med bokstavsfaktorer inte ser lika fullständig ut som ekvationen 

med sifferfaktorer. Den sistnämnda ger ju den tillfredsställande lösningen 450 där det på motsvarande 

plats i den förstnämnda ekvationen är tomt. Den valda exempeltexten kan därmed anses skapa ett be-

hov hos läsaren av att ’förstå varför’ och därmed kan man anse att styckets främsta problem är avsak-

nad av information som underlättar för läsaren att inse en viktig del av textinnehållets kontext. I figur 

3 kan vi se att förklaringen till den efterföljande begreppstermen ”variabel” lyder: 

 

Värdet på a kan variera och a kallas därför för en variabel. 

 

Denna mening består av två huvudsatser varav innebörden i den sista, med satskonnektorn ”därför”, 

kausalt binds samman med innebörden i den första. Explicit förklaras därmed för läsaren att a kallas 

för en variabel därför att a:s värde kan variera. Av detta följer lätt den rimliga slutsatsen att variabel är 

något vars värde kan variera. I skolspråkliga sammanhang är en sådan slutsats relativt oproblematisk 

men inte lika oproblematisk i vardagsspråkliga sammanhang. Ett hus är ju något vars värde kan variera 

utan att det är en variabel. Därför förutsätter läsarens korrekta slutsats om vad en variabel är att läsaren 

infererar utifrån en ämnesspråklig tolkning av begreppet värde. Vidare förutsätter en korrekt slutsats 

att läsaren skiljer talet 150 från begreppet timlön, eftersom timlön ju är något som kan variera till 

skillnad från talet 150, genom att definiera talet 150 som ett unikt värde på en timlön snarare än en 

timlön i sig. Denna inferens kan vara en utmaning för läsaren till följd av att det i vardagsspråket inte 

är ovanligt att prata om timlön som något som ”är” sitt värde, till exempel i form av påståenden som 

’min timlön är 150’. Läsaren måste också själv komma underfund med att om talet 150 varierar så blir 

det ett annat tal än 150 och således är det inte talet som varierar utan värdet som talet representerar. 

Förklaringen av begreppet variabel kan därför anses tvetydig till följd av att den ämnesspråkliga tolk-

ningen skiljer sig från den vardagsspråkliga vilket inrymmer möjligheten att läsaren gör fel sorts infe-

renser och därmed misstolkar budskapet. 

6.3. Procent, andelen, delen och det hela 
Det första delkapitlet om procent har i exponent rubriken “Repetition och grundläggande procenträk-

ning” och i Matematik 5000 “Andelen, delen och det hela”. I båda dessa delkapitel ägnas det första 

inledande uppslaget åt begreppen procentform, bråkform och decimalform samt begreppen andelen, 

delen och det hela/hela mängden. Vad jag under denna rubrik illustrerar är att i den introducerande 

delen i exponent finns aspekter av bristfällig information som sätter in läsaren i textinnehållets kontext 

och otydlighet i olika delars koppling till varandra. Förklaringen av förhållandet mellan ”andelen”, 

”delen” och ”hela mängden” präglas av massiv introduktion av ämnesspecifika begrepp och en uppen-

bar avsaknad av förankring mellan vardagsvärlden och ämnesspråket. I Matematik 5000 förankras det 

som är nytt för läsaren tydligare med läsarens potentiella erfarenheter från vardagsvärlden men till viss 

del råder även i Matematik 5000 otydlighet i språkbruket som en konsekvens av ett onödigt ämnes-

språkligt uttryckssätt. 
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6.3.1 Språkbruket i exponent 

Figur 4 

 
            (exponent, 2011, s. 154) 

 

I figur 4 kan vi se att förklaringen av procent-, bråk- och decimalform inleds med följande påstående 

under rubriken ”Procent-, bråk- och decimalform”: 

 

Omvandlingar mellan procentform och decimalform fås genom att dividera eller multi-

plicera med 100. 

 

I anslutning till detta påstående visas en rödfärgad spalt med texten: 

 

5 % = 5 hundradelar =  
5

100
 = 0,05 

 

Det inledande påståendet kräver i sig själv mycket av läsarens inferering. Dels till följd av nominali-

seringen ”omvandlingar” som gör texten mer informationstät och ämnesspråklig och dels till följd av 

den relativt otydliga kopplingen som uppstår mellan den första och den sista delen av påståendet av att 

omvandlingar presenteras som något som ’fås’ istället för något som ’görs’. Eftersom den efterföl-

jande delen handlar om att just göra något, i det här fallet dividera eller multiplicera, kräver rimligtvis 

formuleringen mer av läsaren att inferera än en formulering där det tydligt framgår att omvandla ett tal 

från en form till en annan är detsamma som att multiplicera eller dividera med ett specifikt omvand-
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lingstal. Till exempel en formulering som Du kan omvandla ett tal från decimalform till procentform 

genom att multiplicera talet med 100. Utöver detta innebär formuleringen en oklarhet i fråga om vad 

som ska multipliceras eller divideras med vad. Frågan som kan uppstå hos läsaren av denna oklarhet är 

om procentform ibland kan omvandlas till decimalform genom multiplikation och ibland genom divis-

ion och vice versa. För en korrekt slutsats måste läsaren själv lista ut att division gäller vid omvandling 

av procentform till decimalform och multiplikation vid omvandling av decimalform till procentform. 

En ledtråd ges läsaren först i den anslutande spalten.  

 

Vidare kan det anses att informationen som tydliggör textinnehållets kontext är bristfällig eftersom det 

saknas en underordnad språkhandling som tydliggör kopplingen mellan procenträkning och tal i 

decimalform, som ju utifrån en spontan förståelse inte är så uppenbar. En möjlighet för läsarens utvid-

gade förståelse av procentbegreppet ges främst av den underliggande spalten. I den visas sambandet 

mellan procentformen och decimalformen av ett tal upp i flera steg som bland annat innefattar samma 

tal skrivet i vardagsspråklig form tillika i bråkform. I denna text framgår tydligt att 5 procent är lika 

med 5 hundradelar vilket kan vara en avgörande information för den läsare som sedan grundskolan 

glömt bort vad procent innebär och därav spontant inte insett kopplingen till tal i decimalform.  

 

Nästföljande stycke utgörs av exempel på uppgifter redovisade med lösningar. Uppgifterna går bland 

annat ut på att omvandla procentform till decimalform och bråkform till procentform. Därefter inleds 

ett nytt teoretiskt stycke med ”Andelen, delen och hela mängden” som rubrik. Texten som följer rubri-

ken lyder: 

 

Då andelen (det procentuella värdet) skrivs i decimalform fås delen genom att multipli-

cera andelen med hela mängden. På motsvarande sätt kan andelen eller hela mängden 

beräknas. 

           (exponent, 2011, s. 155) 

 

Utmaningen som följer av denna text är dels den massiva introduktionen av ämnesspecifika begrepp 

såsom ”andelen”, ”procentuellt värde”, ”decimalform”, ”delen” samt ”hela mängden” och dels avsak-

naden av en underordnad språkhandling som informerar läsaren om vad som menas med ”delen” och 

”hela mängden”. Vetskapen om vad ”delen” och ”hela mängden” står för kan anses avgörande för en 

helhetsförståelse av det som lärs ut i detta specifika stycke. Även till denna text anknyter en rödfärgad 

spalt i vilken delen, andelen respektive hela mängden förklaras som resultat av räkneoperationer med 

de två övriga begreppen utan en explicit redogörelse av vad de syftar på: 

 

𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛  = 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 ∙  ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛  =  
𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛

ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛
 

ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛  =  
𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛
 

           (exponent, 2011, s. 155) 

 

Att det saknas en underordnad språkhandling som förklarar vad beteckningarna ”delen” och ”hela 

mängden” i konkreta och vardagliga sammanhang kan syfta på kan anses vara det främsta hindret i 

detta stycke på läsarens väg mot en utökad förståelse av procenträkning eftersom en förankring till 

läsarens vardagsförståelse därmed i stort sett saknas. 
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6.3.2 Språkbruket i Matematik 5000 

I Matematik 5000 inleds texten i det första stycket i första delkapitlet om procent med ett påstående 

som kompletteras med en exempeltext. Utan exempeltexten kräver påståendet relativt mycket av läsa-

ren att inferera: 

 

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar. 

(Matematik 5000, 2011, s. 80)   

 

Det som först och främst gör påståendet mer krävande för läsaren än nödvändigt är ordvalet ”anger” 

eftersom detta är ett tvetydigt begrepp som i vardagsspråket ofta förekommer i betydelsen ’anmäla för 

brott’. Förvisso är risken för just en sådan misstolkning inte hög men ordvalet kan ändå anses riskera 

att hämma läsarens direkta insikt av innebörden i texten i högre grad än till exempel termen ”betyder”. 

Eftersom den sistnämnda är vanligare i vardagsspråket och därmed mer bekant för läsaren är chansen 

större att läsaren med den lättare inser att procent är ’samma sak’ som hundradelar. Vidare används 

den relativt ämnesspecifika termen ”andelar” som i detta skede i texten inte förklarats explicit. Inte 

heller definieras det explicit i den efterföljande exempeltexten men till skillnad från förklaringen av 

förhållandet mellan andel, del och hela mängden i exponent ges läsaren en kontext utifrån vilken de 

olika begreppen kan förstås: 

 

Agnes, Pontus och Emma sommarjobbar på ett café. På frågan om hur mycket de arbe-

tar svarar de så här: Agnes 75 %, Pontus 100 % och Emma 120 %. 

Hur har de kommit fram till dessa procentsatser? Jo, de har utgått från en heltidstjänst 

som är 40 timmar i veckan. Så här har de räknat: 

 

 Arbetstid (timmar/vecka) Andel av hel tjänst 

Agnes 

 

30 h 30

40
 =  0,75 = 75 % 

Pontus 

 

40 h 40

40
   =   1 = 100 % 

Emma 

 

48 h 48

40
= 1,20 = 120 % 

 

 

Emma arbetar mer än heltid, därför blir arbetstiden mer än 100 %. Hon arbetar 20 % 

mer än heltid. Och 20 % mer än det hela kan vi skriva som 120 %. 

 

andelen = 
𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛

𝑑𝑒𝑡 ℎ𝑒𝑙𝑎
 =  

30

40
  = 0, 75 = 75 % 

                      (Matematik 5000, 2011, s. 80) 

 

Till skillnad från i förklaringen av begreppen delen och hela mängden i exponent förses läsaren i Ma-

tematik 5000 med information som visar vad de två beteckningarna i ett konkret sammanhang kan 

syfta på. Därmed förankras det ämnesspecifika på ett tydligare sätt med det vardagsspecifika och i 

detta fall ytterligare genom att exempeltexten belyser ett problem som är potentiellt förekommande i 

den vardagsvärld som är bekant specifikt för gymnasiestudenter. 
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6.4. Omkrets och area  
I både exponent och Matematik 5000 utgör ”Omkrets och area” rubriken för det första inledande 

stycket i respektive läroböckers kapitel om grundläggande geometri.  Till stycket i Matematik 5000 

hör en redogörelse för geometriska former som triangel, parallellogram, rektangel, kvadrat och paral-

lelltrapets medan detta är något som i exponent hör till ett eget, anslutande stycke med rubriken ”Fyr-

hörningar och trianglar”. Under rubriken ”Omkrets och area” är fokus istället på enheter. Sammanfatt-

ningsvis visar resultatet att det i båda läroböckernas stycken med ”Omkrets och area” som rubrik sak-

nas relevanta fakta som stöttar läsarens utvidgade förståelse för innehållet då det saknas explicita för-

klaringar av vad begreppen omkrets och area syftar på i konkreta vardagssammanhang. I teorigenom-

gången av dessa begrepp i exponent återfinns dessutom aspekter som kan ge upphov till misstolkning-

ar hos läsaren i form av tvetydiga textbindningar samt en massiv introduktion av ämnesspecifika be-

grepp. Det råder också i ett fall en otydlig koppling mellan exempel och förklaring. I Matematik 5000 

finns aspekter som i ett avseende kan tolkas som inkluderande av irrelevanta fakta som medverkar till 

att öka förekomsten av begrepp som är generellt skolspråkliga och vissa oklarheter i textens hierar-

kiska struktur.  

6.4.1 Språkbruket i exponent  

Figur 5 

 
            (exponent, 2011, s. 118) 
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Som vi kan se i figur 5 framgår i den första meningen tydligt ett budskap om att sambandet mellan 

längdenheter är något läsaren behöver känna till. Mindre tydligt framgår huruvida omvandlingstalet 

mellan längdenheter generellt är 10 eller om det är just sambandet mellan de längdenheter vars om-

vandlingstal är 10 som läsaren behöver känna till. Detta till följd av att faktainformationen om att om-

vandlingstalet för längdenheter är 10 presenteras som en del i den underordnade språkhandlingen som 

i detta fall informerar läsaren om vad den bör känna till istället för att presenteras som en del i en 

överordnad språkhandling. I den andra meningen framgår istället klart att omvandlingstalet mellan 

areaenheter är 100 men desto mer oklart är huruvida detta är något läsaren behöver känna till eller inte 

eftersom areaenheter inte explicit inkluderas i textens påstående om vad läsaren behöver känna till. 

Utöver tvetydigheten så kan formuleringen anses utgöra ett möjligt hinder för läsarens förståelse av 

sambandet mellan å ena sidan längdenheter och å andra sidan areaenheter även med avseende på vilka 

termer som används. Utöver de potentiellt nya termerna “omkrets” och “area” som i detta skede i tex-

ten inte ägnats någon explicit förklaring så används ”längdenheter”, ”omvandlingstal” och ”areaenhet-

er” varför man kan anse att introduktionen av ämnesspecifika termer är relativt massiv vilket i sig gör 

en text svårbegriplig men desto mer svårbegriplig av att ingen av dessa termer förklarats explicit. En 

stöttning för läsaren kan de två underliggande spalterna, med ”Längdenheter” respektive ”Areaenhet-

er” som rubriker, ses som. I figur 5 kan vi se att vardera spalt består av två textrader till vänster och en 

textruta till höger och att det i textrutan i spalten ”Längdenheter” står ”omvandlingstalet är 10” intill 

de två textraderna som lyder: 

 

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm     

1 km = 1000 m 

 

Den första raden, som visar exempel på olika längdenheter med 10 som omvandlingstal och därmed 

har en tydlig koppling till textrutan, kan anses förse läsaren med tydliga ledtrådar till dennes slutsatser 

om vad omvandlingstal innebär och hur det hänger ihop med de, för många, välbekanta längdenheter-

na. Den andra raden kan däremot anses öka risken för läsarens förvirring eftersom den, genom att re-

presentera ett exempel där omvandlingstalet är 1000 och inte 10, har en otydlig koppling till textrutan. 

Detsamma gäller för texten i spalten “Areaenheter” i vilken följande exempel visas till vänster om 

textrutan som i denna spalt innehåller texten “omvandlingstalet är 100”: 

 

1 𝑚2 = 100 𝑑𝑚2 = 10 000 𝑐𝑚2 = 1 000 000 𝑚𝑚2 

1 𝑘𝑚2 = 1 000 000 𝑚2 

 

Bortsett från oklarheten som den understa raden i vardera spalt kan anses ge upphov till kan de två 

spalterna tillsammans anses innebära en stöttning för läsaren att inse skillnaden mellan hur längden-

heter omvandlas och hur areaenheter omvandlas bland annat till följd av att de är identiska bortsett 

från de skillnader som läroboken syftar till att uppmärksamma läsaren på. Förståelse för budskapet i 

den ena spalten kan alltså underlättas genom dess skillnader från den andra spalten. Hur man beräknar 

omkrets och area av olika geometriska former förklaras inte alls i stycket under rubriken ”Omkrets och 

area” utan detta förklaras istället i rödfärgade spalter som hör till nästkommande stycke med rubriken 

”Fyrhörningar och trianglar” vilket figur 6 visar. 
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Figur 6 

 
           (exponent, 2011, s. 119) 

 

I figur 6 ser vi att det verbala språkbruket samspelar med det visuella. På så vis stöttas läsaren i sin 

förståelse och sitt tillägnande av det ämnesspecifika verbalsspråket, som i sig präglas av matematiska 

eller allmänt skolspråkliga termer som ”parallellogram”, ”parvis”, ”vinkelrät” och ”basen”, genom att 

det visuella bidrar till att klargöra det verbalspråkliga innehållet. I de rödfärgade spalterna ges form-

lerna för beräkning av omkrets respektive area för de olika formerna vilka de visuella formerna också 

kompletterar genom att det är med dem bokstavssymbolerna i formlerna kan tolkas. 
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6.4.2 Språkbruket i Matematik 5000 

I Matematik 5000 ägnas den inledande teorigenomgången av omkrets och area inte åt sambandet mel-

lan längdenheter utan istället åt några grundläggande geometriska former:   

Figur 7 

 
(Matematik 5000, 2011, s. 190) 
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Figur 7 visar att definitionerna av de geometriska formerna föregås av en textruta som inramats i rött i 

vilken begreppet definition definieras och närmast ett klargörande av det textuella sammanhanget som 

lyder: ”Vi definierar några geometriska begrepp:”. De geometriska begrepp som därpå definieras är 

polygon, triangel, parallellogram, rektangel, kvadrat och parallelltrapets. I ett avseende kan textrutan 

med en definition av begreppet definition ses som ett inkluderande av irrelevanta fakta. Detta är en 

underordnad språkhandling till det efterföljande klargörandet av att textskribenterna definierar men 

huruvida detta klargörande är en underordnad eller överordnad språkhandling till de efterföljande de-

finitionerna som görs framkommer inte lika tydligt. Med dessa språkhandlingar inkluderas makro-

strukturen ’texten definierar’ i helhetuppfattningen av textens innehåll vilket ligger utanför målet för 

texten som ju rimligen är avgränsat till att läsaren tillägnar sig definitionerna av de geometriska for-

merna med tillhörande formler för beräkning av omkrets och area. Med inkluderandet av denna in-

formation ökar också densiteten av skolspråkliga begrepp läsaren introduceras för vilket i sig kan 

verka hämmande.  

 

Figur 7 visar att bokstavssymbolerna a, b och i vissa fall c betecknar sidorna på de olika geometriska 

formerna. Utöver detta markeras även höjden i formerna och betecknas med h. Begreppen omkrets och 

area definieras inte alls utan används snarare som en del i definitionen av de geometriska formerna: 

 

En triangel är en polygon med tre hörn. 

Omkretsen = a + b + c 

Arean =  
𝑏 ∙ℎ

2
 

 

En parallellogram är en fyrhörning där motstående sidor är parallella. 

Omkretsen = 2a + 2b 

Arean = b ∙ h 

 

Vad som möjliggör läsarens utvecklade förståelse för geometri med avseende på olika former och på 

vad omkrets och area är för något är den multimodala uttrycksformen där verbala definitioner kom-

pletteras med bilder som har tydlig koppling till de specifika begrepp som definieras. Rimligtvis är det 

bilderna som direkt fyller funktionen att förmedla hur de olika formerna ser ut medan verbalspråket 

kan anses fylla funktionen att tydliggöra vad i formerna som läsaren ska fokusera på i förståelsen för 

begreppen. För läsarens förståelse av omkrets och area förmedlar det verbalspråkliga den korrekta 

formeln för beräkningar av dessa som i sin tur bara blir begriplig genom bilderna som visar vad be-

teckningarna i formlerna står för. Vad som kan anses utgöra ett hinder på vägen mot läsarens förstå-

else av omkrets och area är avsaknaden av en explicit förklaring av vad detta är. En sådan förklaring 

hade satt in läsaren tydligare i textinnehållets kontext och därigenom kunnat underlätta för läsaren att 

förstå formlerna genom att inse sambandet mellan dem och det som räknas ut med dem.  

6.5. Slumpförsök och utfall 
I de båda läroböckernas introduktion till ämnesområdet sannolikhetslära ägnas fokus i det första inle-

dande delkapitlet åt begreppen slumpförsök och utfall. Under denna rubrik visas resultaten att språk-

bruket i exponent präglas av aspekterna massiv introduktion av ämnesspråkliga begrepp, irrelevanta 

fakta, tvetydigheter till följd av information som har skilda betydelser i vardagsspråk samt avsaknad 

av sådan information som stöttar läsarens att inse textinnehållets kontext. Vidare visas att förankringen 

mellan den nya informationen och läsarens potentiella vardagsförståelse är tydligare i Matematik 5000 
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än i exponent och att informationsförmedlingen stöttas delvis visuellt. Dock förekommer även i språk-

bruket Matematik 5000 otydliga kopplingar mellan delar i texten och även till viss del inkluderande av 

irrelevanta fakta.  

6.5.1 Språkbruket i exponent 

Figur 8 

 
           (exponent, 2011, s. 242) 

 

Som vi kan se i figur 8 ovan lyder den inledande texten i teorigenomgången: 

 

Ett försök där vi inte kan förutsäga resultatet kallas slumpförsök. Ett exempel på det är 

ett tärningskast. En vanlig enkel tärning har gett upphov till en mängd olika spel som 

exempelvis monopol, yatzy och backgammon. Det är enkelt att beräkna sannolikheter 

för kast med en symmetrisk tärning så vi börjar med det. 

 

Den första meningen är svår att inferera för den läsare som saknar baskunskaper i sannolikhetslära. 

För läsaren krävs att först para ihop begreppen försök och resultat vilket kan ses som en ovanlig kom-

bination i vardagsspråket. Försök brukar i vardagsvärlden snarare hänga ihop med att lyckas eller att 

inte lyckas med något vilket förvisso kan tolkas som ett slags resultat men inte av den typen som bru-
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kar åsyftas i sammanhang som sannolikhetsberäkningar. Till de två ämnesspecifika termerna ska be-

greppen förutsäga och slumpförsök inkluderas för bildandet av en helhetsuppfattning hos läsaren av 

den första meningens innebörd. Därmed kan meningen anses representera en relativt massiv densitet 

av ämnesspråkliga begrepp vilket i detta fall kan leda till fullkomlig obegriplighet eller misstolkning. I 

nästa mening ges läsaren ”ett tärningskast” som exempel på vad ett slumpförsök är vilket underlättar 

för läsaren att inse betydelsen av ”försök” och ”resultat” i föregående mening. Den tredje meningen 

kan anses förse läsaren med irrelevanta fakta eftersom den med upplysandet om vad en vanlig enkel 

tärning gett upphov till ökar risken för att ’tärningsfakta’ inkluderas som en makrostruktur i helhets-

bilden vilket inte ingår i det huvudsakliga målet om vad läsaren ska känna till efter läsningen. Att tär-

ning i en mening får attributet ”en vanlig enkel” och i den andra meningen ”symmetrisk” kan också 

skapa oklarheter hos läsaren om huruvida det är samma typ av tärning som åsyftas eller inte. Förut-

sättningen för att läsaren infererar korrekt är att den inser att en vanlig enkel tärning är symmetrisk 

vilket i sin tur förutsätter läsarens förståelse för symmetri och hur en tärning kan anses vara symmet-

risk. En tärning är symmetrisk främst med avseende på sin form och inte alls med avseende på antalet 

prickar som visas på dess sidor.  

 

Det inledande stycket om slumpförsök (se figur 8) följs av ytterligare en del som kräver mycket av 

läsarens inferering och som därmed kan anses svårbegriplig. Som vi kan se står begreppen utfall och 

utfallsrum i fokus och att förklaringen lyder: 

 

Om man kastar en vanlig sexsidig tärning finns det sex möjliga utfall, etta, tvåa, trea, 

fyra, femma och sexa. Utfallsrummet är mängden av samtliga utfall och betecknas ofta 

med S.  

 

Utfallsrummet S = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } 

 

Mängdklamrarna  { och } används för att markera att det är en mängd av värden.  

För ett utfallsrum gäller följande två villkor: 

 

1. Alla möjliga utfall måste finnas med. 

2. Två eller flera utfall får inte kunna inträffa samtidigt. 

 

Det innebär med andra ord att precis ett av utfallen måste inträffa då försöket utförs. 

 

Av begreppen utfall och utfallsrum är det bara det sistnämnda som förklaras explicit. Dock kan läsa-

rens förståelse av vad ”utfall” står för ändå anses ha goda förutsättningar eftersom den första mening-

en, i vilken termen introduceras, innefattar tydliga ledtrådar i relation till läsarens vardagsförståelse 

och har knappast utrymme för misstolkningar av vad termen syftar på även om utrymmet för läsarens 

misstolkningar varit ännu snävare om ”utfall” och ”etta” hade åtskiljts med kolon istället för komma. 

Ett sådant språkval hade tydligare signalerat vilken relation det rör sig om mellan den nya termen och 

de välbekanta beteckningarna för antalet prickar på en tärnings sidor och därmed fungerat som ett 

satskonnektiv. Förutsättningarna för läsarens förståelse av begreppet utfallsrum, å andra sidan, möjlig-

görs av en explicit definition tillsammans med ett exempel men begränsas av att definitionen förutsät-

ter en matematikämnesspråklig förståelse för termen ”mängd”.  I vardagsspråket refererar mängd till 

”ett stort antal” och utifrån detta är det lätt att tolka utfallsrummet som lika med sex eftersom det är 

antalet möjliga utfall vid kast med tärning. Därmed ökar risken för läsarens misstolkning och svårig-

heter att sammankoppla definitionen med exemplifieringen på raden under, som visar vad utfallsrum-
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met är lika med vid kast med tärning, och som i sig kan anses öka förutsättningarna för en korrekt 

slutgiltig tolkning av begreppets innebörd.  

 

Att nästföljande rad i stycket ägnats åt en explicit förklaring av vad mängdklamrarna som använts i 

uttrycket ovan står för kan anses som ett inkluderande av irrelevanta fakta. Förvisso kan det anses 

stöttande för läsaren att få detta förklarat för sig men eftersom ämnet befinner sig utanför det som står 

i fokus för stycket och dessutom tenderar att leda tillbaka läsaren i dennes potentiellt uppstådda förvir-

ring avseende begreppet mängd (genom dess utgångspunkt i den implicita matematiska definitionen) 

kan meningen anses vara mer hämmande för utvecklingen av läsarens matematiska tänkande här än 

gynnande.  Förslagsvis hade förklaringen kunnat redovisas i en intillliggande spalt för att på så vis 

mindre störa läsarens fokus på huvudinnehållet i textstycket.  

 

Att nästföljande rad i stycket utgörs av ett påstående om att det för ett utfallsrum gäller två villkor kan 

anses ytterligare försvåra för läsaren i dennes förståelse av begreppet utfallsrum. Om läsaren vid detta 

stadium i läsprocessen tolkat utfallsrum i enlighet med den explicita definitionen i ovanstående del, 

det vill säga; som ’en mängd av samtliga utfall’, kan det uppstå en förvirring kring att detta begränsas 

av villkor eftersom det varken tydligt eller explicit framgår specifikt vad som måste leva upp till vissa 

villkor för vad och varför. Av texten framgår inte om det är själva begreppet som begrepp eller det 

som innefattas av begreppet som påverkas av villkoren. Med andra ord kan det anses råda en avsaknad 

av sådan information som sätter in läsaren i textinnehållets kontext.  

 

Vidare kan den utförliga förklaringen av utfallsrum i sin helhet anses utgöra ett inkluderande av irrele-

vanta fakta om man utgår från att målet med texten är att utveckla läsarens vardagsförståelse till en 

matematisk förståelse av hur man räknar ut sannolikheter snarare än vad som precis gör ett utfallsrum 

till ett utfallsrum. För ett sådant syfte borde det fungera väl att ersätta det matematiska begreppet ut-

fallsrum med möjliga utfall vilket gör textens introduktion av ämnesspecifika begrepp betydligt 

mindre massiv eftersom det för en förståelse av utfallsrum förklarat på detta specifika sätt förutsätts en 

matematikterminologisk förståelse av begreppet mängd och en klarhet i hur villkor i detta ämnesspeci-

fika sammanhang ska uppfattas. För att kunna förstå innebörden av det andra villkoret måste läsaren 

också föreställa sig ett slags slumpförsök där två eller flera utfall kan ske samtidigt vilket kräver att 

läsaren infererar på en relativt djup abstrakt nivå då texten bara försett läsaren med exempel på slump-

försök med utfall som bara kan inträffa enskilt (antal prickar vid kast med tärning). 
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6.5.2 Språkbruket i Matematik 5000 

Figur 9 

 
(Matematik 5000, 2011, s. 248) 

 

Medan den inledande teorigenomgången i exponent kan anses utgå från de ämnesspråkliga begreppen 

i försök att utveckla läsarens förståelse av sannolikhetslärans grunder visar figur 9 att den inledande 

texten i teorigenomgången i Matematik 5000 istället utgår från läsarens vardagsförståelse: 

 

I många situationer kan vi inte förutsäga exakt vad som kommer att hända. Kastar vi en 

sexsidig tärning, så vet vi inte om den kommer att visa 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Resultatet 

beror av slumpen. 

 

Detta inledande stycke kräver inte mycket av läsarens inferering då den är enkelt vardagsspråklig bort-

sett från termen ”förutsäga” som kan vara obekant för läsare i tonåren. Läsaren sätts in i ett samman-

hang som kan anses underlätta förståelsen av de ämnesområdesspecifika termerna som i textens efter-

följande stycken kommer att introduceras. I det närmaste följs stycket av ett kortare stycke med fokus 

på begreppet ”slumpförsök”: 

 

Att ”kasta tärning” är exempel på ett slumpförsök.  

Om vi bara kastar tärningen en gång, kan vi inte veta resultatet. 

Om vi däremot kastar tärningen många gånger kan vi t ex förutsäga att vi får en fyra i 

ungefär en sjättedel av kasten. 
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Till skillnad från i exponent saknas en explicit definition av termen ”slumpförsök”.  Tillsammans kan 

den första och den andra meningen i denna del dock anses inrymma en potential för läsarens korrekta 

slutsats om den nya termens betydelse under förutsättning att läsaren inser den kausala förbindelsen 

mellan dessa meningar vilket kräver att läsaren infererar eftersom satskonnektiv saknas. En annan 

faktor som potentiellt utgör ett hinder för läsaren att korrekt ta till sig innebörden av ”slumpförsök” är 

att begreppet resultat utgår från en annan betydelse i den sista meningen än i den andra och i det första 

inledande stycket. De sistnämnda bygger på att innebörden av resultat är det antal prickar som en tär-

ning visar i direkt anslutning till ett specifikt kast medan den förstnämnda utgår från att innebörden av 

resultat är andelen av ett flertal kast där en tärning visat ett visst antal prickar. Detta kan ge upphov till 

förvirring hos läsaren. En tredje problematisk faktor är att den sista meningen också talar emot att 

”kasta tärning” är exempel på försök där det inte går att förutsäga resultatet. På så vis kan stycket te 

sig motsägelsefullt för den läsare som dragit slutsatsen att ”kasta tärning” är ett exempel på ”slumpför-

sök” på grund av att man inte kan förutsäga resultatet innan man kastat tärningen. Den sista meningen 

förser den läsare som infererar korrekt med den, inom sannolikhetslära, relevanta kunskapen om att 

möjligheten att förutsäga ett resultat stiger med antalet försök men eftersom det specifika stycket går 

ut på att utveckla läsarens förståelse för termen ”slumpförsök” som ett led i en utvecklad förståelse av 

sannolikhetslära på ett första stadium kan denna nya kunskap betraktas som irrelevanta fakta i just 

denna del av lärprocessen.   

 

Figur 9 visar också att det råder en relativt hög grad av samspel mellan det verbala och det visuella i 

förklaringen av ”slumpförsök” och ”möjliga utfall”. Stycket med sidrubriken ”möjliga utfall” kan an-

ses stötta läsaren i dennes förståelse för såväl begreppet slumpförsök som begreppet möjliga utfall 

genom att verbalt ge exempel på olika slumpförsök och visuellt ge exempel på dess olika möjliga ut-

fall eftersom detta tydligare konkretiserar det abstrakta och därmed förankrar det nya med läsarens 

potentiella vardagskunskaper.  

7. Slutsats och diskussion 

Som svar på den här analysens övergripande frågeställning om hur begripligt språkbruket i läroböck-

ernas ämnesintroducerade teorigenomgångar är för en läsare med begränsade baskunskaper i matema-

tik kan åtminstone en slutsats av min analys dras.  Det är att de första inledande delkapitlen i båda 

dessa matematikläroböcker mer eller mindre innehåller aspekter som utgör ett potentiellt hinder för 

läsaren att tillägna sig textinnehållet. Exempel på aspekter som präglar delar av texterna är avsaknad 

av information som sätter in läsaren i textinnehållets kontext, användning av ämnesspecifika termer 

som inte explicit förklaras och tvetydigheter som till exempel uppstår som en konsekvens av att text-

innehållet kan tolkas olika beroende på om utgångspunkten för förståelsen är vardagsspråklig eller 

ämnesspråklig. Begripligheten hade alltså kunnat vara högre och av detta kan konstateras att läroböck-

er i matematik som används i dagens svenska gymnasieskolor inte är så gynnsamma som de potentiellt 

hade kunnat vara i fråga om matematikundervisningens förutsättningar att utveckla elevernas matema-

tiska tänkande.  

 

Av iakttagelsen att exponent tydligare än Matematik 5000 riktar sig även till läsare med begränsade 

baskunskaper från grundskolan i matematik bland annat genom att låta det första delkapitlet framstå 

som ett grundskolerepeterande delkapitel kan man spontant få uppfattningen att exponent är en läro-
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bok mer anpassad än Matematik 5000 för elever som mer eller mindre saknar sådana matematiska 

kunskaper och färdigheter som lärs ut i grundskolan. Min analys visar att så inte behöver vara fallet. 

För det första skiljer sig de inledande repetitionsdelarna i exponent sig inte nämnvärt innehållsmässigt 

från de inledande delarna i Matematik 5000. För det andra används ett språkbruk i de repeterande de-

larna i exponent som i högre utsträckning än i Matematik 5000 förutsätter en relativt hög grad av äm-

nesspråklighet hos läsaren. Av de texter jag analyserat verkar det som att författarna till Matematik 

5000 engagerat sig mer än författarna till exponent i uppgiften att förankra ny information till läsaren 

med läsarens potentiella vardagsförståelse och de nämnda problematiska aspekterna överlag präglar 

det verbala språkbruket i exponent i högre grad än det verbala språkbruket i Matematik 5000.  

 

I den här analysen har jag främst fokuserat på begripligheten i det verbala språkbruket. Jag har bara 

tagit hänsyn till användningen av andra semiotiska resurser än verbalspråket när jag bedömt att detta 

varit relevant i fråga om att begripliggöra det som verbalt förklaras. Det blev som mest aktuellt att ta 

hänsyn till visuella inslag vid analysen av introduktionen till geometri där de visuellt redovisade geo-

metriska formerna i båda läroböckerna bedömdes som viktiga komplement till verbalspråket och där-

med som viktiga i frågan om hur begripligt språkbruket är. Detta kan i sin tur anses spegla resultatet i 

Bergvalls (2016) studie om att semiotiska resurser används på olika vis och fyller olika funktioner 

inom de olika matematiska innehållsområdena och att geometri karaktäriseras av en hög grad av äm-

nesspecifik precisering i bilder (se s.60ff.). Värt att tydliggöra är dock att jag inte såsom Bergvall 

(2016) behandlat matematiska symboler som en egen semiotisk resurs i förhållande till det skrivna 

språket utan snarare betraktat båda dessa som delar i verbalspråket. Spalter med förklaringar och tabel-

ler har också betraktas som delar av verbalspråket trots att dessa generellt fyller en annan funktion än 

en löpande text i förmedlingen av kunskaper. 

 

Syftet med detta examensarbete var att analysera och illustrera samt jämföra vilka utmaningar som 

följer direkt av läroböckernas språkbruk och som läsare med begränsade baskunskaper potentiellt 

ställs inför. Min analytiska begreppsapparat bestående av begrepp som satskonnektiv, referensbind-

ningar, överordnade och underordnade språkhandlingar samt makrostrukturer har underlättat analysar-

betet men inte varit tillräcklig för att fånga upp, illustrera och beskriva de svårigheter läsare potentiellt 

ställs inför i mötet med texter i matematikämnets läroböcker. Det finns alldeles för många dimensioner 

i språket och aspekter som potentiellt kan ställa till det för en läsare och variationen är stor i fråga om 

hur ett visst språkbruk i ett visst sammanhang kan anses problematiskt. Tack vare att jag vid den initi-

ala analysen simulerade en läsprocess istället för att utgå från en på förhand bestämd begreppsapparat 

tror jag att jag i högre utsträckning kunnat fånga upp och illustrera de reella problematiska kärnorna i 

de olika texterna på grund av att det förmodligen inte ens är möjligt att göra det genom att mäta en-

skilda faktorer utifrån ett så kallat ’bottom up’-perspektiv (jfr Duffy et al., 1989; Beck et al., 1991). 

Till följd av att jag fokuserade djupanalysen på aspekter som jag redan vid de första läsningarna tagit 

fasta på och kategoriserat som problematiska i fråga om texternas läsbarhet tror jag att jag lyckats 

illustrera de språkbruksrelaterade hindren och möjligheterna utifrån ett vidare perspektiv, då det vid de 

djupare analyserna av texter finns en risk för att tappa bort sig i detaljerna (jfr Nyström, 2001, s. 18). 

För att kunna besvara en så övergripande frågeställning som hur begriplig en viss text är har det varit 

avgörande att inte förlora helhetsperspektivet. Å andra sidan har analysens resultat till följd av detta 

begränsats till att gälla för en viss sorts läsare vilken i mitt fall är den läsare jag simulerat vid de första 

läsningarna av texterna. Därmed har min analys istället gått miste om att fånga upp eventuella hinder 

och möjligheter som språkbruket i texterna potentiellt innebär för en annan sorts läsare som till exem-

pel en läsare som är högpresterande i matematik, en läsare som inte har svenska som första språk eller 

en läsare som inte är lika motiverad som den simulerade läsaren. För en högpresterande elev kan even-

tuellt ett vardagsspråkligt språkbruk innebära för lite utmaning för eleven vilket i sin tur kan skapa 
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tristess, och därmed bli ett potentiellt hinder för elevens utvecklade matematiska tänkande. För att 

uttala sig om potentiella hinder i språkbruket för utvecklandet av ett matematiskt tänkande hos den 

läsare som har svenska som andraspråk hade jag behövt rikta in mig mer på termer som är tvetydiga 

även inom vardagsspråket och för att undersöka potentiella hinder i funktionen att utveckla ett mate-

matiskt tänkande hos en läsare som varit mer omotiverad i sina matematikstudier än min simulerade 

läsare är hade jag behövt fokusera mer på de textuella aspekters potential att väcka intresse.   

 

En annan begränsning är att jag inte graderat texterna efter hur svårbegripliga de är. Jag har hittat pro-

blematiska aspekter men hur stor effekt dessa aspekter har haft på helheten av texterna i vilka de ob-

serverats har jag med mitt val av tillvägagångssätt och mina analytiska begrepp inte kunnat besvara på 

ett tillfredsställande sätt och därför inte heller i hur hög grad texternas ’möjligheter’ kunnat kompen-

sera för ’bristerna’ vilket är relevant med avseende på en frågeställning om hur begriplig en viss text 

är i sin helhet.  Då min analys uteslutande ägnats åt de inledande teorigenomgångarna i de båda böck-

ernas kapitel och uteslutande fokuserat på språkbruket snarare än till exempel uppgifternas potential 

kan inte heller några slutsatser dras om läroböckernas generella potential till gynnsamma förutsätt-

ningar för matematikundervisningen. Vidare kanske den som utgår från ett annat perspektiv på språk-

brukets roll i matematikundervisningen, där att elever utvecklar förmåga att kommunicera matematik 

med ett effektivt matematiskt språk ses som ett lärandemål i sig (jfr Österholm & Bergqvist, 2014, s. 

27), har invändningar gentemot de resonemang som i detta arbete underbygger resultaten. Den främsta 

utgångspunkten för denna analys har ju varit att det matematiska tänkandet finns inbyggt i själva 

språkbruket och konkret att språkbruket i första hand bör användas som ett medel för att leda elever in 

i en djupare kognitiv förståelse för matematikens innehåll snarare än uttrycksform.  

 

Examensarbetets främsta bidrag kan det konkreta synliggörandet av det språkbruk elever, på de 

svenska gymnasium som använder exponent eller Matematik 5000, utsätts för i dagens matematikun-

dervisning ses som. Liksom Bergvall (2016) har konstaterat i sin tidigare undervisning som matema-

tiklärare och förmedlar i bakgrunden till sin avhandling finns svårigheter med språkbruket i texter om 

matematik som sträcker sig bortom aspekter som ämnesspråkliga termer. Hon upplevde, och säkert 

många matematiklärare med henne, att det finns ’oklara’ språkliga utmaningar som påverkar elevernas 

förutsättningar att klara ämnet. Min analys kan anses bidra till en ökad förståelse av matematikämnets 

förutsättningar med att bringa en viss ’klarhet’ i hur de språkliga utmaningarna rent konkret kan te sig. 

I den rapport som presenterades inledningsvis i denna text framgår att många nyblivna gymnasiestu-

denter saknar nödvändiga baskunskaper från grundskolematematiken. Under förutsättning att detta 

bland gymnasieskolor är ett känt faktum kan det gynna förlag som utger läromedel som explicit för-

medlas vara anpassade mer eller mindre exklusivt efter denna typ av målgrupp. Såsom till exempel är 

fallet i exponent för kurs 1b. Med avseende på att det verbala språkbruket i exponent förutsätter en 

högre grad av ämnesspråklig förståelse än det verbala språkbruket i Matematik 5000 vore det olyckligt 

om den valdes framför den senare i tron om att vara ett läromedel bättre lämpad för elever med be-

gränsade baskunskaper. Överlag är det ett problem att elevers förutsättningar att klara skolans ämnen 

begränsas av att läromedel inte är så pedagogiska som de kunnat vara. Resultatet av denna studie mo-

tiverar behovet av att läromedel genomgår en grundligare granskning innan de ges ut på marknaden 

och köps in av skolor. 
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