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Sammanfattning  
Denna studie analyserar tre läromedel i matematik för årskurs 3, som har olika 
inriktning: ett ordinarie, ett som är rekommenderat för andraspråkselever och ett som 
är anpassat för specialpedagogik. Fokus ligger på läsförståelse och andraspråkselever, 
utifrån de speciella behov som finns för en elev som inte har svenska som modersmål. 
Läromedel, i form av en arbetsbok, är det arbetssätt som används mest i den svenska 
skolan. För att kunna arbeta med dessa krävs inte bara att man kan räkna och förstå 
matematiken, det krävs också att man kan läsa och ta till sig av innehållet i texten. 
Analysen görs utifrån en multimodal teori, som innebär att läsförståelse inte enbart 
bygger på texten, utan även andra representationsformer, såsom bilder, vilket är en 
väsentlig del av läromedel i matematik. Resultatet visar att det ordinarie läromedlet 
överlägset har mest text, medan det specialpedagogiska tenderar att ha längre och 
svårare ord och det rekommenderade för andraspråkselever har lite text och korta ord. 
En slutsats är att ett anpassat läromedel kommer att vara mer fördelaktig, utan att det 
finns en risk att det istället begränsar.  
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Inledning  
Denna uppsats fokuserar på elever med svenska som andraspråk kopplat till matematik, 
och specifikt kopplat till läromedel. Anledningen till att jag tycker att detta är intressant 
är eftersom det finns många andraspråkselever i de flesta skolorna i Sverige och dess 
antal har ökat markant, vilket ställer nya krav på lärare eftersom undervisningen måste 
anpassas till elever som inte har den språkliga förmågan att ta till sig undervisningens 
innehåll.  
 
Petersson och Norén (2017) menar att det finns en allmän uppfattning, som dock är 
felaktig, om att andraspråkselever av de teoretiska ämnena borde ha lättast för 
matematik. Detta eftersom matematiken inte har samma koppling till språk som övriga 
teoretiska ämnen, och att matematiken är ett språk i sig själv. Man kan prata om 
matematik, men man kan också prata matematik, på ett universellt plan. Men utan den 
begreppsliga och språkliga förmågan kan man inte tillägna sig undervisningen i den 
svenska skolan. I Sverige är matematikboken det dominerande arbetssättet i ämnet och 
för en elev med bristande ordförråd och läsförmåga kommer tillägnandet av det 
matematiska innehållet kraftigt att begränsas (Segerby, 2019). Lärarens val av 
läromedel är därför av stor vikt vid arbetet med andraspråkselever.  
 
Med detta som utgångspunkt analyserar denna studie tre läromedel i matematik för att 
se hur dessa använder sig av text och bild. Ett av dem är ett ordinarie läromedel som är 
rekommenderat att använda för andraspråkselever, ett är ett vanligt ordinarie och ett 
är specialpedagogiskt. Genom att undersöka och jämföra hur text och bild används, och 
kopplingen mellan dessa, kan man på så sätt se skillnader mellan de olika läromedlen 
och se hur lätta eller svåra de är språkligt.  
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Bakgrund  

Användandet av matematikboken  
Att använda sig av lärobok inom matematiken är idag ett omstritt ämne. Självständigt 
arbete i matematikböckerna är dock fortfarande det dominerande arbetssättet under 
matematiklektionerna (Myndigheten för skolutveckling, 2008; Skolinspektionen, 2009). 
Matematikboken är därför en av de huvudsakliga källorna för eleverna att lära sig 
matematiska begrepp. Förmågan att läsa matematiska texter är därför central för att 
kunna ta till sig av det matematiska innehållet i undervisningen (Segerby, 2019). Valet 
av läromedel kommer därför att prägla elevens uppfattning av vad matematik är och 
den förståelse av matematik som eleven utvecklar. En fördel med ett strukturerat 
läromedel är att de ofta följer läroplanens mål och centrala innehåll, och att det finns en 
tanke kring progressionen. Det ställs dock inga krav på att ett läromedel ska vara 
granskat och godkänt. Detta medför att ansvaret ligger på lärarens bedömning av 
läromedlet, vad gäller innehåll och hur det presenteras (Johannsson, 2011).  
 
Läromedel i matematik är en speciell typ av litterär genre, som inte förekommer i något 
annat sammanhang. Eftersom matematikboken är en så pass stor del av undervisningen 
är det den som sätter standarden för vad som ska uppfattas som legitim matematik. 
Författaren till ett läromedel är alltså med och konstruerar bilden av vad som är ’riktig’ 
matematik i dagens samhälle (Johansson, 2006). Produktionen av ett läromedel sker ur 
två perspektiv: pedagogiskt och ekonomiskt. Självklart är författarnas grundtanke att 
skapa ett pedagogiskt riktigt läromedel, som man anser har fördelar gentemot andra 
som redan finns på marknaden. Men samtidigt finns det alltid en ekonomisk sida. Ett 
läromedel måste vara attraktivt på marknaden för att ett förlag ska vilja trycka det. Det 
räcker alltså inte bara att ett läromedel är pedagogiskt (Johansson, 2006).  

Läsförståelse och matematik – textens svårighetsgrad 
Att använda matematikböcker ställer inte bara krav på elevens matematiska förmåga, 
utan även den språkliga. Hur eleven kommer klara skolmatematiken hänger alltså på 
dess språkliga förmåga och läsförståelse. För att förstå en text är ordförrådet en av de 
viktigaste faktorerna. Forskning visar att minst 95 procent av orden i texten måste vara 
bekanta för att läsaren ska kunna ta till sig av textens innehåll (Folkeryd, 2019).  
 
Ordförrådets storlek påverkas mycket av ett barns omgivning. En omfattande studie i 
USA kom fram till att under de tre första åren i livet skulle ett barn i snitt höra 13 
miljoner ord om det tillhörde en utsatt grupp, 26 miljoner i arbetsklassen, medan ett 
barn till välutbildade föräldrar i snitt skulle hört 45 miljoner ord. Detta kommer att ha 
konsekvenser för barnets fortsatta skolgång. Detta bidrar till att de som har bra 
förutsättningar kommer få det bättre, medan de som har dåliga förutsättningar kommer 
få det svårare (Eriksson, 2019).  
 
Även om en elev har en god matematisk förmåga kommer prestationerna i 
matematiken ändå att vara sämre vid bristande ordförråd, eftersom man inte kan förstå 
en texts innehåll om man inte förstår dess ord, och man kan inte lösa en uppgift om 
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man inte förstår instruktionerna. Ordförrådet är en av de vanligaste faktorerna att peka 
på när man talar om en texts svårighetsgrad (Folkeryd, 2019). En annan faktor som 
påverkar textens svårighetsgrad är ordens längd, där ord med fler än sex bokstäver 
räknas som långa och ord som innehåller fler än tretton bokstäver räknas som överlånga 
(Folkeryd 2019).  
 
Att utveckla en god lässtrategi är en nyckel till läsförståelse i matematik. Vid årskurs 3 
har de flesta eleverna hittat en strategi för läsning av matematiska texter, som de sedan 
håller fast vid resten av skolgången. Det är dock inte säkert att lässtrategierna är lyckade, 
och de högpresterande eleverna tenderar att ha hittat en bra strategi, medan de 
lågpresterande hittat en sämre (Segerby, 2019). I dagens läroplan (Skolverket, 2019) 
finns lässtrategier som centralt innehåll för årskurs 1–3 i tre ämnen, nämligen 
modersmål, svenska och svenska som andraspråk, och lyder där: 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsning efter 
textens form och innehåll (Skolverket, 2019, s. 96, 258 och 270). 

 
Trots att läsförmågan är central för matematiken finns det alltså inga krav eller mål för 
arbetet med läsförståelse inom ämnet. Det resultat som Hansson (2012) kommer fram 
till i sin studie är att elever med svenska som andraspråk behöver ha ett större stöd från 
läraren än förstaspråkselever. En annan viktig sak Hansson konstaterar är att det är 
centralt att även matatematikläraren tar ansvar för elevens språkutveckling. Att 
utveckla de språkliga färdigheterna är inte något som enbart ska göras på 
svensklektionerna, utan i samtliga ämnen. Den språkliga förmågan och kunskapen i 
matematik är dessutom väsentlig om eleven ska kunna använda sig av matematiken 
och inte enbart lära sig formler och tillvägagångssätt. Att det finns en fördel av att ha 
fokus på språkinlärning genom det matematiska innehållet menar även Norén (2015). 
Hon menar att det, framför allt i mångspråkiga klassrum, är framgångsrikt att arbeta 
språkorienterat, vilket innefattar både utvecklandet av svenskan, men även bejakandet 
av modersmålet.  

Andraspråkselever och matematik 
Även om matematik alltid är densamma oavsett språk eller land upplever elever i en 
studie av Svensson (2014) att det är skillnad mellan matematikundervisningen och vad 
som uppfattas som matematik i Sverige och exempelvis Irak och Afghanistan. Eleverna 
ger uttryck för att de språkliga skillnaderna och användningen av formler skiljer sig till 
den grad att det rör sig om olika matematik. När deras föräldrar är van denna andra 
typ av matematik eller det matematiska språket menar de att de inte förstår den svenska 
matematiken och därmed inte kan hjälpa deras barn med läxor, även om de har varit 
matematiklärare i sitt hemland. Det beläggs i Svenssons studie att föräldrarnas förmåga 
och initiativ till att hjälpa sina barn med läxor och stötta i hemmet går att koppla till 
elevens prestation i skolan och matematiken. Det är alltså inte enbart elevens språkliga 
barriär som inverkar på elevens förmåga att ta till sig av matematikundervisningen 
utan de sociala förhållanden som finns hos en andraspråkselev har stor inverkan 
(Svensson 2014). Att matematiken kan uppfattas som så olika har att göra med det 
faktum att läromedlets utformande styr vad som anses vara matematik. När föräldrarna 
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inte känner igen presentationsformen får de en bild av att det är en helt annan 
matematik man använder sig av i Sverige (Johansson, 2006). 
 
Petersson och Norén (2017) menar att det är ett vanligt missförstånd att nyanlända och 
andraspråkselever skulle ha lättare för matematik än andra teoretiska ämnen eftersom 
det inte är lika språkintensivt som andra ämnen. De påpekar att det krävs större 
språkliga förmågor än man kan tro för att förstå en matematisk uppgift; förmågor som 
dessa elever ofta saknar (Petersson och Norén, 2017). Detta ges det exempel på i studien 
med hjälp av begreppet hälften. Deras slutsats är att ju kortare man har varit i Sverige 
ju större är risken att man inte kan klara textuppgifter som innehåller denna typ av ord. 
Resultaten skiljer sig mellan nyanlända och andraspråkselever i övrigt, vilket medför 
att dessa behöver ett större språkligt stöd även i matematikundervisningen (Petersson 
och Norén, 2017).  
 
Definition av andraspråkselever 
Ett centralt begrepp i studien är andraspråkselever. Olika forskare använder olika 
begrepp för detta, med lite olika innebörd, beroende på studiens riktning. Svensson 
(2014) använder begreppet invandrare, eftersom hennes fokus ligger på hur det faktum 
att de har invandrarbakgrund spelar in på deras prestationer och upplevelser av 
matematiken i skolan. Norén (2010) utgår från begreppet elever med utländsk 
bakgrund, i vilket hon lägger innebörden ”att eleverna i studien antingen är födda i 
Sverige och har två föräldrar födda i ett annat land, eller att eleverna är utlandsfödda 
och båda deras föräldrar är födda utomlands” (Norén, 2010, s. 19). En anledning till att 
hon valt att använda sig av denna definition är att det är den som Skolverket (2004), och 
andra myndigheter använder sig av. Detta medför en bredd i vilken typ av individer 
som kan ingå i begreppet och den förutsättning dessa har: en person som är född och 
uppvuxen i Sverige kommer ha språkliga fördelar och lättare att förstå det svenska 
skolsystemet än en person som är nyanländ som inte kan språket alls och inte kan något 
om Sveriges sätt att organisera skola och undervisning. Det är därför mer eller mindre 
fördelaktigt att integrera förstaspråket i undervisningen. Damber (2019) menar att man 
genom att använda sig av förstaspråket berikar elevens språkliga spännvidd och det 
stärker dessutom språkets status i klassrummet, och därmed elevens självkänsla och 
identitet. Det kan också vara så att eleven inte alls har någon erfarenhet av matematik 
på sitt förstaspråk.  
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Multimodal teori 
Denna analys har en multimodal teoretisk ansats, vilken är tvärvetenskaplig och 
återfinns i bland annat samtalsanalys och socialsemiotik. Denna teori inriktar sig på 
kommunikation, interaktion och representation. Man studerar inte enbart den konkreta 
texten eller talet, utan menar att även bilder, filmer, ljud, tecken, gester och blickar är 
avgörande för hur vi uppfattar och förstår texten eller talet. Man studerar alltså hur 
dessa samverkar med varandra för att skapa mening och sammanhang (Magnusson, 
2014). 
 
Multimodalitet som begrepp finns nu även som en del av Skolverkets 
utvecklingsmaterial, vilket skapar en grund till varför denna teori är relevant att 
använda sig av. Skolverket (2017) skriver följande:  
 

Att konkretisera tekniska lösningar, förklara biologiska samband, 
tillaga en måltid, framställa ett slöjdföremål, gestalta musik, rörelse 
eller bild, inrymmer läsförmågor både i multimodala intryck och i 
egna uttryck, det vill säga att kunna tolka information exempelvis i 
instruktioner, symboler och bilder och överföra tankar i handlingar 
och gestaltningar. (Skolverket, 2017, s. 1) 

 
Forskningsfältet började växa fram under 1990-talet med Gunther Kress och Theo van 
Leuween som tongivande forskare, och är fortfarande under utveckling (Magnusson, 
2014). En anledning till att intresset för teorin har vuxit och utvecklats är att samhället 
har blivit mer multimodalt i sitt sätt att förmedla information, där informationen och 
meningen är förpackad i flera uttrycksformer parallellt. Teorin erbjuder där ett verktyg 
att förstå det nutida meningsskapandet. Teorin har en sociokulturell syn på lärande, 
där mening skapas genom interaktion och sammanhang, även vad gäller tryckt text. 
Detta innebär att läromedel i matematik konstruerar uppfattningen om vad matematik 
är, inte minst genom den auktoritet som läraren ger till materialet (Magnusson, 2014). 

Den multimodala texten 
Begreppet multimodal innebär att en text inte enbart ses som en samling med skrivna 
ord. Olika uttrycksformer används för att tolka den information som en text innehåller. 
Skolverket menar att det är fördelaktigt för en elevs förståelse för en text om man tar 
hänsyn till de olika delarna i en multimodal text (Skolverket, 2016). Multimodala texter 
är speciellt vanliga inom matematiken, eftersom uppgifter ofta kompletteras eller 
utökas med till exempel grafer, tabeller, symboler, illustrationer och diagram. Dessa 
bildar en helhet som i stor utsträckning inte går att separera från varandra utan att 
textens innehåll påverkas. En god matematisk läsförmåga inkluderar alltså förmågan 
att läsa en multimodal text (Segerby, 2019). Vad gäller läromedel i matematik utgår man 
framför allt från att texten består av tre delar: själva texten, symboler och bilder, vilka 
definieras nedan.  
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Text  
Denna kategori består av två delar: vardagsspråk och ämnesspecifikt språk, alltså 
matematiska termer. Exempel på detta är multiplikation, hälften och tal. I många fall 
kan de matematiska termerna ha en annan betydelse i vardagsspråk, som tal, produkt 
eller rymmer, vilket kan skapa förvirring (Segerby, 2019).  
 
Symbol 
Symboler är de delar av skrift som inte består av bokstäver och ord. I matematik kan de 
vara numeriska, till exempel 1, 2 och 3, och icke-numeriska, såsom + och –. De icke-
numeriska ger oss information om vad vi ska göra, till exempel addera när vi ser ett 
additionstecken. Dessa symboler kan vara algebraiska (Segerby, 2019). Denna studie 
kommer dock inte lägga något fokus på symboler.  
 
Bild 
Bilder kan ha olika förhållande till den texten, vilket påverkar dess roll i en 
matematikuppgift. Folkeryd (2019) delar in dem i följande fyra kategorier: 

 
• Bilder utan påvisbar relation till innehållet i texten (illustrativa) 
• Bilder där föremål eller ämnen är besläktade med texten (besläktade) 
• Bilder som exemplifierar texten (exemplifierande) 
• Bilder som fördjupar textens innehåll med ny information och nya perspektiv 

(informationsbärande) 
 
Bilder som hör ihop med textens innehåll ger en bättre förståelse för texten i förhållande 
till bilder som inte har någon påvisbar relation till texten. Det finns även forskning som 
visar att bilder kopplat till texten ger en ökad motivation och affekt, samt att svaga 
läsare blir mer hjälpt av bilder än vad starka läsare (Folkeryd, 2019). Det är dock ingen 
självklarhet att bilden kommer ’läsas’. Om bilden är central för att förstå innehållet i en 
instruktion, alltså om den kommer med ny information som krävs för att lösa uppgiften, 
är det viktigt att det tydliggörs i uppgiftsinstruktionen.  
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Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är analysera tre läromedel i matematik utifrån den 
multimodala teorin för att ta reda på vilka förutsättningar en andraspråkselev har att 
förstå textens innehåll i dessa läromedel. För att ta reda på detta har studien följande 
frågeställningar:  

 
• Hur ser förhållandet mellan ordmängd, ordlängd och bildtyper ut i 

läromedlen Prima matematik, Guldgruvan och Anpassad matematik för 
årskurs tre? 

• Vilka skillnader och likheter går att finna i det multimodala utformandet 
och innehållet i likartade uppgifter mellan läromedlen Prima matematik, 
Guldgruvan och Anpassad matematik för årskurs tre?  
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Metod 
Denna studie har två delar, där den första är en kvantitativ jämförelse av tre läromedel 
i matematik för årskurs tre, med fokus på ord och bild och hur dessa förhåller sig till 
varandra. Den andra delen är kvalitativ och analyserar likartade uppgifter i de tre 
läromedlen och undersöker huruvida det finns skillnader i hur uppgifterna formuleras 
och presenteras, hur långa instruktionerna är och om kunskapsnivån och 
svårighetsgraden skiljer sig åt.  

Urval och beskrivning av läromedlen 
De läromedel som kommer att använda är: 

 
Prima matematik: 
Brorsson, Å. (2013) Prima matematik 3A. 2 uppl. Gleerups.  
Brorsson, Å. (2013). Prima matematik 3B. 2 uppl. Gleerups.  
 
Mattegruvan: 
Svensson, Y. & Östergren, G. (2007) Guldgruvan grundbok. Gleerups. 
  
Anpassad matematik: 
Haavisto, H., Parviainen, K., & Uus-Leponiemi, T. (2001) Anpassad matematik 3B för 

differentierad undervisning. 2 uppl. Utbildningsstyrelsen. 
Haavisto, H., Parviainen, K., & Uus-Leponiemi, T. (2004) Anpassad matematik 3A för 

differentierad undervisning. 3 uppl. Utbildningsstyrelsen. 
 
Samtliga läromedel ingår i serier som följer årskurserna. Av dessa har årskurs tre valts 
ut. Detta val har gjorts dels för att ämnesinnehållet ligger på samma nivå, och dels för 
att texts språkliga och begreppsliga nivå är högre än till exempel läromedel för årskurs 
ett och därför har mer att analysera. En annan anledning till att årskurs tre är 
fördelaktigt är för att vid den åldern har de flesta eleverna hittat en lässtrategi för 
läsning av matematiska texter.  
 
Prima matematik 3A & 3B 
3A och 3B innebär att det läsåret är uppdelat i två böcker, alltså en bok för höstterminen 
och en för vårterminen i årskurs 3. I boken får man följa tre karaktärer: en tjej som heter 
Polly, en pojke som heter Milton och musen Primus, och är skriven av Åsa Brorsson. 
Serien är utökad med en del som behandlar programmering. Varje kapitel börjar med 
vilka mål kapitlet har utifrån kursplanen, ett uppslag med mattelabbet, där eleven får 
träna på problemlösning, det ordinarie innehållet, och i slutet av kapitlet finns en 
diagnos, repetition och utmaningar. I slutet av boken finns ett extra kapitel där man får 
tillfälle att träna mer, tänka till och jobba med programmering och mönster.  
Genomgående i böckerna tydliggörs och motiveras det matematiska innehållet och 
tillvägagångssättet genom att i sidfoten referera till kursplanen i matematik i gällande 
läroplan. Läromedlet är alltså ett ordinarie läromedel i matematik som ska täcka hela 
det centrala innehållet i kursplanen. Till serien hör också en extrabok och en 
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utmaningsbok, vilket bidrar till möjligheten att individanpassa.  I denna studie kommer 
boken tituleras Prima.  
 
Guldgruvan grundbok 
Detta är ett läromedel som har enbart en bok/läsår, där författarna är Ylva Svensson och 
Gunilla Östergren. Boken ingår i serien Mattegruvan 1–3, där boken för årskurs ett heter 
Koppargruvan, årskurs två Silvergruvan och årskurs tre Guldgruvan. Serien fortsätter 
sedan med Mattegruvan 4–6. Denna serie är designad för att passa elever med en annan 
kulturell och språklig bakgrund, men som ändå inte kompromissar med det 
matematiska innehållet. För närvarande är detta det läromedel i matematik som 
Gleerups rekommenderar för nyanlända. Ett exempel på hur detta tar sig uttryck är de 
namn man gett de olika karaktärer som förekommer i boken, där till exempel namnen 
Mohammed och Darja förekommer. Fördelningen mellan kön och etnicitet är jämn. För 
varje grundbok i serien ingår en separat läxbok. I denna studie kommer denna bok 
tituleras Gruvan. 

 
Anpassad Matematik 3A & 3B – för differentierad undervisning  
Dessa böcker ingår i serien med samma namn, med böcker för årskurserna 1–9. 3A och 
3B är de två böcker som täcker höstterminen och vårterminen för årskurs 3. Serien är 
ursprungligen finsk och är skriven av Helena Haavisto, Kaarina Parviainen och Tuula 
Uus-Leponiemi. Detta läromedel är specialpedagogiskt och utformat för att passa dem 
som följer en individuell läroplan eller behöver ett läromedel som är mer lättläst än 
ordinarie. Det är alltså inte ett läromedel som finns i den ordinarie undervisningen. 
Utifrån detta har, enligt den egna beskrivningen, vissa delar av lärostoffet plockats bort, 
framställningen förenklats och svåra uppgifter har undvikits. Läromedlet lägger stor 
vikt vid att utveckla basfärdigheter och att repetera. I slutet av boken finns en del med 
hemläxor. Att läromedlet ursprungligen är finskt syns framförallt i det faktum att den 
valuta som används i uppgifter kopplade till pengar är euro. I denna studie kommer 
boken tituleras Anpassad.  

Kategorisering av bilder  
För att tydliggöra hur jag kategoriserat bilderna i läromedlen följer här ett exempel för 
vardera kategori.  
 
Illustrativa bilder  
 

 
Bild 1 Exempel på bild ur kategorin 'Illustrativa' från Anpassad matematik 3A s. 35. 
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I detta exempel finns en bild på en björn som inte har någon koppling till det 
matematiska innehållet, som enbart handlar om att subtrahera. Därför infaller bilden 
under kategorin ’illustrativ’.  
 
Besläktade bilder 
 

 
Bild 2 Exempel på bild från kategorin 'Besläktade' från Prima matematik 3A s. 17. 

 
Uppgiften kopplad till denna bild handlar om spelpjäser i olika färger. Bilden består av 
just spelpjäser i olika färger, men de tillför ingen information till uppgiften, men den 
kan leda tankarna och uppmärksamheten mot uppgiften. Därför tillhör bilden 
kategorin ’besläktad’.  
 
Exemplifierande bilder 
 

 
Bild 3 Exempel på bild ur kategorin 'Exemplifierande' från Guldgruvan s. 157. 

 
I detta exempel finns en bild som visar att en mil är detsamma som en kilometer, och 
hur ordet kilometer förkortas. Genom att visa bilder på platser indikerar det också på 
att det rör sig om ett avstånd. Eftersom uppgiften handlar om att omvandla mil till 
kilometer, och tvärtom, är bilden ett stöd för att lösa uppgiften. Därför tillhör bilden 
kategorin ’exemplifierande’.  
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Informationsbärande bilder 
 

 
Bild 4 Exempel på bild ur kategorin 'Informationsbärande' från Prima matematik 3B s. 53 

 
Denna uppgift fokuserar på datum och bilden visar en datumlapp. Utifrån bilden ska 
eleven ta reda på information som gör att man kan skriva datumet på två sätt. För att 
lösa uppgiften behöver man alltså hitta information i bilden. Därför faller bilden in 
under kategorin ’informationsbärande’.  

Metodbeskrivning för del 1 
Den första delen av analysen behandlar böckerna i sin helhet. Sammanställning av data 
och framtagandet av diagram har genomgående gjorts i Excel. Utifrån Folkeryds (2019) 
definition av ordlängd räknas och kategoriseras alla ord. Det är inte helt självklart vad 
som ska räknas som ord i en matematikbok. Texter på illustrativa bilder i litet typsnitt 
har inte räknats med, eftersom jag uppfattar det som något eleven inte förväntas läsa. 
Texter som är kopplade till bilder som bär på en uppmaning eller förklarar bilden har 
räknats med. Text i fotnoter har inte heller räknats med eftersom dessa är placerade 
långt ner på sidan och med så pass litet typsnitt att jag uppfattar det som att syftet inte 
är att eleven ska läsa det, utan att det snarare är till för läraren. I löpande text räknas tal 
och övriga symboler som ett ord.  
 
För att få en uppfattning om den genomsnittliga ordlängden har ett stickprov valts ut. 
Detta bygger på de tio första och de tio sista sidorna i vardera serie. Det som här har 
räknats som första och sista sidan är utifrån den första och sista där det finns ordinarie 
uppgifter. Detta är för de olika böckerna: Prima 3A s. 6–15 och 3B s. 146–153; Gruvan s. 
6–15 och 154–163; Anpassad 3A s.6–15 och 3B s. 96–105. Anledningen till att dessa sidor 
är valda är för att det genomsnittliga värdet då tar hänsyn till den progression i textens 
svårighetsgrad och ordlängd som potentiellt kan förekomma i läromedlen.  
 
Orden har räknats manuellt, vilket medför en viss risk för felräkning. På grund av detta 
har jag i sammanställningen av antal ord avrundat till jämna 50-tal, för att jämna ut en 
eventuell felmarginal. Sammanställningen av långa och överlånga ord är inte 
avrundade, då jag bedömer risken för felräkning som mindre.  
 
I denna del räknas också antalet bilder och kategoriseras utifrån Folkeryds (2019) 
indelning av bilder (illustrativa, besläktade med textens innehåll, exemplifierade eller 
informationsbärare). Precis som med orden har det inte varit en självklarhet hur 
bilderna i praktiken definieras. I de fall där en uppgift innehåller flera deluppgifter som 
har varsin bild kopplad till dem har dessa valts att kategoriseras som enbart en. Detta 
kan till exempel handla om uppgifter kopplade till pengar, där pengarna är illustrerade 
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och uppgiften är att räkna dem eller liknande, eller där ett föremål har en prislapp som 
används vid beräkning. Dessa bilder tillhör kategorin informationsbärande. En annan 
typ av bilder som också faller in under denna kategori är påbörjade eller tomma bilder 
som eleven utifrån resultat de kommer fram till ska fylla i och färdigställa bilden. 
Kategoriseringen av bilder är därför subjektiv och det är möjligt att räkna dem på andra 
sätt och på så sätt få fram ett resultat som skiljer sig från detta.  

Metodbeskrivning för del 2 
Den andra delen fokuserar på utvalda delar och gör en mer närgående analys utifrån 
textens struktur och innehåll utifrån vardagsspråk, matematiskt språk och bildspråk. 
Detta görs genom att analysera tre uppgifter ur varje serie. Det har valts ut likartade 
uppgifter mellan böckerna, för att på så vis kunna göra en jämförelse mellan dem. 
Gemensamt för alla de valda uppgifterna är att det finns bilder kopplat till dem. Dessa 
bilder kan komma från olika bildkategorier. Utifrån detta undersöks vad bilden har för 
inverkan på texten och instruktionen. För att skapa en bredd i analysen har olika 
uppgiftstyper valts ut inom serierna. Detta medför att de olika uppgifterna kommer 
analyseras på något olika sätt.  

Metoddiskussion  
Reliabiliteten i studiens två delar ser något olika ut. Reliabiliteten i del 1 är högre än i 
del 2, eftersom del 2 är mer subjektiv och tolkande. Eftersom del 1 handlar om att räkna 
ord och bilder kommer antalet vara detsamma (med utrymme för en viss felmarginal). 
Något som kan anses dra ner på reliabiliteten på del 1 är att bedömningen av vilka 
bilder som hör till vilken av de fyra bildkategorierna kan variera beroende på den som 
utför kategoriseringen. För att öka reliabiliteten har jag tagit med bilder som visar 
exempel på hur jag har kategoriserat bilderna. Eftersom studien inte påverkas av 
aspekter såsom tid, miljö eller individer är studien mer tillförlitlig och generaliserbar, 
även om resultatet bara rör de analyserade läromedlen. Det är dock möjligt att bygga 
ut studien genom att analysera fler läromedel på samma sätt. Något som har gjort 
studien svår att genomföra är del 2 när det kommer till val av uppgifter, eftersom det 
har varit svårt att hitta likvärdiga i samtliga läromedel. Detta medför att uppgifterna 
inte är helt likartade. Men jag har i största möjliga mån hittat likartade uppgifter, och 
där avvikelser finns har jag motiverat valen under respektive analys för att stärka 
validiteten.  
 
Fördelen med att studien både är kvantitativ och kvalitativ är att det ger en mer 
nyanserad bild av läromedlen. Den kvantitativa delen ger en bild av hur läromedlen 
ser ut i stort och vilken mängd och svårighetsgrad på text eleven kommer att möta, men 
den visar inte hur användandet av text faktiskt ser ut i läromedlen. Detta bidrar istället 
den kvalitativa delen av studien med. Studiens två delar kompletterar därför varandra. 
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Resultat 
I resultatdelens diagram och bilder presenteras böckerna alltid i följande ordning: 
Prima; Gruvan; Anpassad. I löpande text kan dock ordningen variera.  

Del 1 
Den första delen av analysen är kvantitativ och berör böckernas helhet och fokuserar 
på ord och bild. Här presenteras siffror som gör att det går att få en uppfattning om hur 
böckerna skiljer sig från varandra. Först kommer en genomgång av data kring ord, med 
fokus på ordantal och ordlängd, och sedan följer en genomgång av data kring bilder, 
där fokus framför allt ligger på andelen av de fyra olika bildtyper som förekommer i 
läromedlen.  

 
Ord 
Antalet ord skiljer sig mycket mellan böckerna, där Prima har överlägset störst antal 
ord: nästan fyra gånger så mycket som i Gruvan och nästan tre gånger så mycket som 
Anpassad. Den markanta skillnaden blir tydlig i diagrammet nedan. Läromedlen 
innehåller olika många sidor, där Prima har 310 sidor, Gruvan 163 sidor och Anpassad 
206 sidor totalt. Förhållandet mellan ordantalet syns tydligare när man tittar på antalet 
ord/sida. Gruvan och Anpassad har båda på ett genomsnitt av 22 ord/sida, medan 
Prima har omkring dubbelt så många, närmare bestämt 42 ord/sida.  
 

 
Diagram 1 Antal ord och antal ord/sida i Prima, Gruvan och Anpassad. 

 
Indelningen av ordlängd är gjord utifrån tre kategorier: korta ord, långa ord (över sex 
bokstäver) och överlånga ord (över tretton bokstäver), enligt Folkeryds (2019) definition. 
Här är fördelningen relativt jämn mellan de tre läromedlen, vilket syns i diagrammen 
nedan. 
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Diagram 2 Fördelning av korta, långa och överlånga ord i Prima, Gruvan och Anpassad. 

 
Anpassad har 3% överlånga ord, i förhållande till Prima och Gruvan som har 1% 
överlånga ord. En anledning till att Anpassad har så stor andel överlånga ord är för att 
ordet multiplikation, med dess olika varianter, förekommer vid många tillfällen och är 
till stor del de ord som utgör denna kategori. Detta ord förekommer inte alls lika ofta i 
de andra två läromedlen. En annan typ av ord som återfinns här är stora tal som är 
skrivna med bokstäver där eleven har till uppgift att skriva dem i siffror. Anpassad har 
även minst andel korta ord. Gruvan har totalt sett enbart 32 ord som är överlånga, 
medan Anpassad har 145 och Prima 177.  
 
Om man tittar på den genomsnittliga ordlängden utifrån ett stickprov på de tio första 
respektive de tio sista sidorna där det finns uppgifter i vardera serie kan man se att den 
är överlägset högs i Anpassad, med ett snitt på nästan sju bokstäver/ord. Genomsnittligt 
är Anpassads ordlängd nära att klassas som långa ord, vilket de två andra serierna inte 
kommer upp i, utan Prima har istället cirka fem bokstäver/ord och Gruvan har minst 
med cirka fyra, enligt diagrammet nedan.  

 

 
 

Diagram 3 Stickprov på genomsnittlig ordlängd baserat på: Prima 3A s. 6–15 och 3B s. 146–153; Gruvan s. 6–
15 och 154–163; Anpassad 3A s.6–15 och 3B s. 96–105. 
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Bilder 
Fördelat på antalet sidor i läromedlen är antalet bilder ganska jämt, enligt diagrammet 
nedan. Jag har där valt att ta med upp till två decimaler för att det ska bli någon skillnad 
mellan Prima och Gruvan, där man då kan se att Gruvan ligger något högre än Prima. 
Anpassad ligger 0,5 högre än dem. I detta läromedel finns alltså fler bilder, och de är 
till sitt utseende också oftast större och kan utgöra en hel bakgrund till en sida. Det är 
också vanligt att eleven själv måste konstruera de uttryck som ska beräknas, där 
informationen hämtas ur en bild, vilket gör att det finns ett större antal bilder. På ett 
uppslag kan man alltså förvänta sig att se två bilder i Prima och Gruvan, och tre bilder 
i Anpassad.   
 

 
Diagram 4 Antal bilder/sida i Prima, Gruvan och Anpassad 

 
Läromedlen skiljer sig mer åt när det kommer till hur bilderna är fördelade i de olika 
kategorierna (enbart illustrativa, besläktade med textens innehåll, exemplifierar textens 
innehåll eller är informationsbärande). Den procentuella fördelningen syns i 
diagrammen nedan.  
 

 

Diagram 5 Fördelning av de olika bildtyperna i Prima, Gruvan och Anpassad. 
 
Nästan hälften av alla bilder i Anpassad är illustrativa och fyller inget annat syfte än att 
vara estetiskt och skapa en motiverande känsla hos eleven. Att andelen exemplifierande 
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bilder är så lågt här har att göra med att Anpassad tenderar att inte ha så många 
informationsrutor som går igenom ny eller upprepar information, där denna typ av bild 
annars är vanlig, för att förtydliga innehållet.  
 
De illustrativa och besläktade bilderna i Prima utgör grunden för de teman som 
kapitlen följer. Ett kapitel handlar till exempel om att Polly hälsar på sin farmor. 
Uppgifterna handlar då till exempel om avstånd och resetid, om den färdkost hon köper 
och vad hon ser genom fönstret på tåget. Bilderna kan då visa en buss, när hon packar 
eller det hon köper på tåget. Informationsbärande bilder till detta är till exempel 
vägskyltar med ortsnamn och avstånd som används för att göra beräkningar. En annan 
del som utgör de illustrerade bilderna hos Prima är en mus, som bär namnet Primus, 
och som bara finns med på bilderna och kan se ut att ligga och filosofera, hålla i några 
pennor eller leka med pengar. När Primus leker med pengar faller bilden in under 
kategorin besläktade bilder, eftersom dessa bilder finns i samband med att pengar är 
det matematiska innehållet. 
 
För Gruvan är den överlägset största kategorin informationsbärande bilder. Här är det 
vanligt att eleven måste hämta information ur en bild för att skriva ett utryck och 
beräkna det. Här får eleven träna på att tänka igenom hur de olika delarna av 
informationen hänger ihop med varandra och hur dessa ska placeras i ett uttryck för att 
kunna ge ett svar på frågan. Informationsbärande bilder utgör en stor del hos samtliga 
av dessa läromedel. Vid ett antal uppgifter är det svårt att avgöra om bilden verkligen 
är informationsbärande eller enbart besläktad. Det gäller till exempel uppgifter kopplad 
till pengar där en bild föreställer en vara med en prislapp, där det egentligen bara är 
talet på prislappen som informationsbärande och man skulle kunna klara sig utan 
bilden. Men eftersom det handlar om pengar är bilderna där för att eleven ska få en 
förståelse för hur uppgiften är kopplad till verkligheten, och hur mycket olika föremål 
uppskattningsvis kan tänkas kosta, bedömer jag att denna typ av bilder är 
informationsbärande och att uppgiften förlorar en del av sitt innehåll om bilden skulle 
tas bort. 

Hur anknyter böckerna till verkligheten?  
Läroplanen förordar att matematikundervisningen ska vara knuten till elevens vardag 
och vara verklighetstrogen. I syftesdelen för kursplanen i matematik står följande:  

 
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och 
inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda 
matematik i olika sammanhang (Skolverket 2019 s. 54). 

 
Prima och Gruvan följer ett tydligt mönster där varje kapitel har ett tema. Uppgifterna 
utgår sedan från dessa teman. Ett exempel på detta är i det kapitel i Prima som 
behandlar area och omkrets, samt uppskattning och överslagsräkning som handlar om 
när Polly och Milton möblerar om. Uppgifterna är sedan, i den utsträckning det är 
möjligt, kopplade till exempel till möbler och deras storlek, lådor och hur mycket de 
kan tänkas innehålla av olika saker. Gruvan följer samma koncept. Anpassad däremot 
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har neutrala kapitel som i större utsträckning är rutinuppgifter utan en underliggande 
historia. Något som däremot gör Anpassad verklighetsanknuten på ett sätt som de två 
övriga inte gör i samma utsträckning är att eleven här ofta måste skriva det matematiska 
uttrycker själva innan de kan lösa uppgiften. En stor del av de bilder som är 
informationsbärande i denna bok tillhör denna uppgifttyp. Det kan handla om att titta 
på en bild som innehåller kritor grupperade i askar och skriva ett utryck med 
multiplikation utifrån det. På så sätt kan eleven få en ökad förståelse för hur 
multiplikation anknyter till verkligheten och inte enbart blir rutinuppgifter.  

Del 2 
Här följer en kvalitativ och jämförande analys av en uppgift per läromedel, som är av 
liknande karaktär i böckerna. Alla siffror som presenteras här är specifikt kopplade till 
de sidor som visas på bilden nedan och är inte per automatik generaliserbara för 
böckerna i sin helhet.  

 
Uppgiftsanalys 1 
 

 
Bild 5 Prima matematik 3A s. 77; Guldgruvan s. 98; Anpassad matematik 3A s.59. 

 
Uppgifterna som kommer från Prima och Gruvan har precis samma koncept, som går 
ut på att hämta information ur en tabell och sedan komma på vilken metod och 
räknesätt man bör använda för att kunna svara på frågan. Ur texten måste man ta reda 
på vilken information som är relevant och vad texten betyder matematiskt. I Anpassad 
finns det ingen uppgift som motsvarar detta, så jag har valt en uppgift som följer samma 
princip vad gäller att tolka en textuppgift och komma fram till vilken information som 
är relevant och hur man ska använda sig av den för att komma fram till ett svar. Varje 
uppgift består av 4–6 frågor, där Prima har 5, Gruvan 4 och Anpassad 6.  
 
Antal ord på dessa sidor skiljer sig mycket, vilket syns i diagrammet nedan, där 
Anpassad har flest ord. Det är i och för sig inte så konstigt, eftersom den har flest frågor. 
Men tittar man på antalet ord/fråga har Anpassad även här flest, nästan 4 fler än Prima, 
och två fler än Gruvan. En anledning till detta är att all information finns i texten, medan 
de övriga två läromedlen kräver att man hämtar information från annat håll. Det blir 
alltså mer text att läsa, men den kognitiva nivån blir lägre. 
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Diagram 6 Antal ord, antal ord/fråga och antal ord/mening i Prima matematik 3A s. 23; Guldgruvan s. 49; 

Anpassad matematik 3A s.28. 
 

Meningsuppbyggnaden ser olika ut mellan läromedlen. Prima har längre meningar än 
de två övriga, men antalet meningar är färre, 1–2 stycken/fråga. Gruvan och Anpassad 
har genomgående tre meningar/fråga.  

 
Den genomsnittliga ordlängden är väldigt jämn mellan böckerna, där alla ligger på 
drygt 4 bokstäver/ord. Närmare bestämt har Prima, som är längst 4,38, Gruvan 4,21 och 
Anpassad 4,15 och Anpassad har därmed genomsnittligt kortast bokstäver/ord på den 
aktuella sidan. Det finns några långa ord i alla, men inget av läromedlen har på dessa 
sidor några överlånga ord.  
 
Språket i uppgifterna är genomgående vardagligt. Informationen och frågorna är 
formulerade på ett sådant sätt som när en människa frågar en annan. Men utifrån det 
vardagliga språket ska man hämta information och sätta in den i ett matematiskt 
sammanhang. I de flesta av frågorna krävs att man identifierar två typer av data, 
antingen från text eller bild. Det kräver att man kan identifiera vad i text och bild som 
är informationsbärande och förstå hur dessa förhåller sig till varandra, alltså vilket 
räknesätt som ska användas och i vilken inbördes ordning talen ska placeras vid 
uträkning. Hur området där man ska formulera svaret ser ut är olika i alla uppgifter. 
Att det ska utföras en beräkning är tydligast i Anpassad eftersom det finns ett rutnät 
för uppställningar, vilket också är en del i att anpassa den för att vara lättare, eftersom 
man hjälper eleven att rikta sin tanke till ett visst sätt att räkna, som också är ett vanligt 
förekommande förslag på lösningsstrategi. I de övriga två finns det istället bara rader 
att skriva svar på. Gruvans är dessutom väldigt kort, vilket innebär att det inte finns 
mycket utrymme att skriva en beräkning alls.  
 
Uppgiftsanalys 2 
Denna uppgift behandlar talhopp och talmönster. Här är instruktionerna korta och ser 
olika ut mellan böckerna. Två av dem, Prima och Anpassad, går ut på att dra streck i 
mellan olika tal och storleksordning, vilket leder till att en bild blir färdigställd, medan 
man i Gruvan ska fortsätta ett talmönster genom att själv skriva ut talen.  
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Bild 6 Vänster uppe: Prima matematik 3A s. 23; Vänster nere: Guldgruvan s. 49; Höger: Anpassad 
matematik 3A s.28. 

 
Vad som är utmanande i uppgifterna skiljer sig åt mellan böckerna. I Prima får man 
veta vilket intervall det handlar om och utifrån det kan man räkna ut vilket tal som 
följer och leta efter det. En svårighet som kan finnas här är att det ingår många tal som 
ska sammanfogas, 50 stycken, vilket kan göra det rörigt och svårt att se om resultatet 
stämmer. För att lösa uppgifterna i Gruvan krävs att man lägger tid i början till att räkna 
ut och identifiera intervallet mellan talen. Skulle man sedan behöva så går det att 
använda sig av fingrarna för att fortsätta mönstret, åtminstone till en början. I Anpassad 
ska man, som i Prima, förena punkter och färdigställa en bild. Här är uppgifterna fyra 
till antalet och jobbar med olika intervall, där svårighetsgraden ökar allt eftersom. 
Svårighetsgraden ökar också genom att antalet punkter ökar. Bilderna är tydliga och 
det är lätt att uppfatta huruvida man gjort rätt eller fel, jämfört med Prima. I både 
Gruvan och Anpassad ökar svårighetsgraden även genom att talmönstren blir svårare.  
 
I Anpassad är det inte säkert att eleven kommer uppfatta mönstret, eftersom detta inte 
utrycks i instruktionen. Det skulle räcka med att eleven ser skillnaden i hur stora talen 
är och därigenom kan uppfatta i vilken ordning sträcken bör dras. Det finns därför en 
risk att uppgiften inte uppfyller sitt fulla innehåll och syfte.  
 
Trots att uppgifterna ser relativt lika ut när man tittar på dem skiljer de sig alltså ändå 
mycket åt. Detta gäller även vilken typ av begrepp man valt att använda sig av i 
uppgiftsbeskrivningen. Av matematiska respektive vardagliga begrepp finns båda 
kategorierna representerade i de tre uppgifterna. Från Prima är talen, alltså 0, 1000 och 
20-hopp, matematiska begrepp. Från Gruvan finns det matematiska begreppet 
talmönstret. I Anpassad finns punkterna, storleksordning och minsta. För att vara samma 
uppgiftstyp har man ändå valt olika begrepp för att beskriva uppgiften. 
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Diagram 7 Antal ord, antal bokstäver och antal bokstäver/ord i Prima matematik 3A s. 23; Guldgruvan s. 49; 

Anpassad matematik 3A s.28. 
 
Instruktionerna är korta, med mellan tre till åtta ord, och uppgifterna innehåller sedan 
ingen mer text. Gruvan innehåller visserligen enbart tre ord, men två av dem är långa, 
och ett av dessa närmar sig gränsen mot överlångt och har en genomsnittlig ordlängd 
på sju bokstäver per ord. Prima innehåller istället fler ord, men kortare, vilket ger en 
genomsnittlig ordlängd på fyra bokstäver.  
 
Den multimodala dimensionen av uppgifterna ser olika ut mellan dessa uppgifter. 
Prima och Anpassad består av påbörjade informationsbärande bilder som färdigställs 
genom att lösa uppgifterna. Genom detta konstrueras en egen typ av facit eftersom det 
går att studera bilderna och se om man gjort rätt eller om det är något som behöver 
rättas till. Detta går dock inte att göra med Gruvan. Gruvan innehåller heller inga bilder. 
Talmönstret är insatt i cirklar ihopkopplade med bågar för att visa att talen hänger ihop 
och att avstånden mellan dem är lika. Detta innebär att det ändå finns någon typ av 
illustrativ tanke med utformandet av uppgiften, och att denna illustration ska 
underlätta förståelsen för vad ett talmönster är.   
 
Uppgiftsanalys 3 
De uppgifter som analyseras här är kopplade till att redovisa statistik, där en del i 
uppgiften är att fylla i ett diagram. Uppgifternas innehåll skiljer sig i avseende att Prima 
inriktar sig på sannolikhet, Gruvan på geometriska figurer och Anpassad på statistik. 
Prima är dessutom laborativ eftersom eleven själv måste ta fram de siffror som ska 
användas genom att kasta en tärning och även uppskatta vad man tror är det vanligaste 
talet och jämföra med vad som blev det vanligaste talet.  
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Bild 7 Prima matematik 3A s. 62; Guldgruvan s. 145; Anpassad Matematik 3B s. 101. 

 
 

 
Diagram 8 Antal ord, antal bokstäver och antal bokstäver/ord i Prima matematik 3A s. 62; Guldgruvan s. 

145; Anpassad Matematik 3B s. 101. 
 

Av dessa uppgifter har gruvan minst antal bokstäver och ord, medan Anpassad med 
stor marginal har flest och Prima hamnar i mitten. När det kommer till antalet 
bokstäver/ord är det däremot väldigt jämt, med en medellängd på cirka fem 
bokstäver/ord. Det finns inte några överlånga ord i någon av uppgifterna, men av långa 
ord finns det mellan sju till åtta för vardera bok.  
 
Gruvan har visserligen det enklaste språket enligt diagrammen och borde vara den 
uppgift som går snabbast att utföra. Samtidigt är uppgiften otydligt formulerad. Detta 
är den enda uppgiften i boken som har med diagram att göra. Eleven är därför inte van 
vid begrepp som staplarna eller diagrammet, som dessutom båda är långa. Begreppen 
förekommer i en mening med sex ord, vilket gör att 30% av texten i meningen kan vara 
okänd för eleven som därmed kommer ha begränsade möjligheter att lösa uppgiften.  
 
Anpassad är i detta fall språkligt svårast, men eleven kommer att ha stött på likande 
uppgifter tidigare, bland annat på föregående sida men där uppgiften var att ta ut 
uppgifter ur ett ifyllt diagram. Liknande uppgifter har också förekommit vid 
upprepade tillfällen tidigare. Så även om språket är mer komplicerat kommer eleven 
vara förberedd på vad den ska göra.  
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Vad gäller den multimodala texten saknar Anpassad helt illustrationer. Rutan med 
röstresultaten skulle kunna ses som någon typ av poängtavla som trots allt skapar ett 
avbrott i texten och gör att eleven måste söka information någon annanstans än i texten. 
Poängrutan skulle därför kunna klassificeras som en icke-illustrativ 
informationsbärande bild. Gruvan har en tydligt informationsbärande bild. För att lösa 
uppgiften måste man tolka de tredimensionella geometriska figurerna och 
sammanställa de olika formernas antal i en tabell. Det resultat man kommer fram till 
överförs sedan till diagrammet och utifrån det svarar man på en fråga. Prima har en 
bild som anknyter till uppgiftens tema, i form av två tärningar. Uppgiften går alltså att 
lösa fullt ut utan att bilden skulle vara med. Bilden hjälper dock till att rikta 
uppmärksamheten till uppgiftens innehåll.  
 
Uppgifterna bygger alla tre på flera steg, med insamlande/tolkade av data som sedan 
förs över i en diagrammet som tolkas genom att svara på en fråga/frågor. Att lägga 
märke till är att Prima och Gruvan enbart består av en fråga där diagrammets innehåll 
ska tolkas, medan Anpassad har fyra och eleven får därmed mer tid och utrymme att 
sätta sig in i vad resultatet faktiskt innebär. I kunskapsnivå kan finns en skillnad i hur 
långt axeln med antal sträcker sig, då Prima når till 10, Gruvan 5, medan Anpassad 
sträcker sig ända till 350. Att intervallerna skiljer sig så pass mycket från varandra har 
dock mer att göra med uppgiftens syfte än med svårighetsgrad.  
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Diskussion 
Resultatet visar att de egenskaper hos en text som gör att en andraspråkselev har lättare 
att förstå texter och instruktioner i störst utsträckning finns i Gruvan. Detta borde 
resultera i att de har lättare att ta till sig det matematiska innehållet. Men samtidigt 
kommer de också stöta på ett mycket mindre antal ord, till och med mindre än vad en 
elev som behöver en specialpedagogisk bok som är utformad för att vara extra lättläst. 
Det innebär att andraspråkseleven kommer ha mycket färre tillfällen att utveckla den 
språkliga förmågan och att befästa olika ord. Detta kan jämföras med den forskning 
som Eriksson (2019) presenterar, där barn i en utsatt situation vid tre års ålder i 
genomsnitt hört 13 miljoner ord, medan ett barn med välutbildade föräldrar hört 45 
miljoner ord vid samma ålder. Det följer samma mönster som Gruvan och Prima, där 
Prima har ca 3,5 gånger fler ord är Gruvan, vilket är samma förhållande som 13 miljoner 
och 45 miljoner. Det innebär att den elev som enbart arbetar med Gruvan matematiskt 
språkligt riskerar att hamna i en utsatt grupp som inte kommer vara förberedd för de 
språkliga utmaningar som följer i nästkommande årskurs. Men för att en nyanländ elev 
över huvud taget ska ha en rimlig chans att ta till sig det matematiska innehållet är 
Gruvan ett bra alternativ.  
 
Uppgiftanalys två visar att det inte är en självklarhet att den färdighet man tränar i en 
uppgift ser likadan ut mellan olika läromedel, även om uppgifterna till det yttre bär 
samma skepnad. Det innebär att det är centralt att läraren har gått igenom det 
läromedel man väljer att använda, för att försäkra sig om vilka delar av det centrala 
innehållet och de matematiska förmågorna som finns representerade i materialet. 
Eftersom Gruvan är ett kortare material kan detta användas parallellt med annan 
undervisning som inte innebär bara enskilt arbete, utan man kan också gemensamt 
arbeta språkstärkande och till exempel laborativt.  
 
I de tre uppgiftsanalyserna har Anpassad i samtliga haft flest antal ord och bokstäver, 
vilket borde vara motsägelsefull i förhållande till det faktum att Prima i snitt har 
dubbelt så många bokstäver/sida. Vad som bidrar till detta är att böckerna i övrigt är 
väldigt olika i hur uppgifterna utformas och att analyserna har gått ut på att hitta 
uppgifter som liknar varandra, vilket även gör att de närmar sig varandra i den 
språkliga och innehållsliga svårighetsgraden. I övrigt har Anpassad rutinuppgifter i 
större utsträckning, där instruktionerna är kortare och antalet beräkningar per uppgift 
är fler.  
 
Att välja läromedel i matematik för en andraspråkselev handlar alltså inte enbart om 
att hitta ett som är så språkligt lätt som möjligt, det är snarare något komplext, där flera 
bitar måste vägas in. Dels är det viktigt att eleven är bekant med begreppen som 
används och förstår hur och när bilderna ska användas. Men det är också viktigt att 
eleven får utmanas i sitt matematiska språk, så att den inte riskerar att fastna med ett 
matematiskt smalt ordförråd, även om den för tillfället skulle klara av att lösa 
uppgifterna. Norén (2015) påpekar vikten av att arbeta språkorienterat inom samtliga 
ämnen i skolan, inte minst inom matematikämnet, vilket är viktigt både för första- och 
andraspråkselever. Det är också viktigt att aktivt verka för att eleverna utvecklar en god 
matematisk lässtrategi. Denna lässtrategi måste också kopplas till läsandet av 
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multimodala texter, eftersom det är en så pass stor del av den matematiska texten, så 
att eleven klarar av att bedöma vilken typ av bild det handlar om och hur den ska 
använda sig av den i kopplat till den aktuella uppgiften (Segerby, 2019). Vid arbetet 
med att kategorisera bilderna i dessa läromedel insåg jag att det kan vara svårt att 
avgöra vilken roll en bild faktiskt har och om, och hur, eleven skulle vara hjälpt av den. 
Därför är lärarstöd och språkstöd av stor vikt.  
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Slutsatser  
Av denna studie kan dras följande slutsatser:  
 
Av de analyserade läromedlen är Prima den som överlägset har mest text och flest sidor 
och är det mest omfattande av de läromedel som ingår i studien. Gruvan är det kortaste, 
både till antalet sidor, mängden text och längden på ord. Anpassad är ett förhållandevis 
kort läromedel, men som ändå innehåller en stor mängd långa och överlånga ord, vilket 
försvårar läsförståelsen. Av bilder är Anpassad den som har flest bilder genomsnittligt. 
Vilken typ av bilder böckerna använder sig av skiljer sig mycket åt, där Anpassad har 
flest illustrativa bilder, medan Prima och Gruvan har flest informationsbärande bilder, 
som alltså behövs för att kunna lösa en uppgift.  
 
Böckerna skiljer sig mycket från varandra och det har därför inte varit helt lätt att hitta 
uppgifter som motsvarar varandra. Det som framförallt går att se är att språket i 
Anpassad förefaller svårare, med längre och fler ord i dessa jämförelser. Den slutsats 
jag drar av detta är att det krävs längre utläggningar, med mer information i texten för 
att det enligt dess författare ska anses gå lätt att förstå för en elev med speciella behov.  
Prima, som totalt sätt har mest text, har i uppgiftanalyserna avsevärt kortare, vilket har 
att göra med att den språkliga nivån är lägre i de uppgifter som är likvärdiga och att 
det i övrigt är vanligare med längre textuppgifter. Gruvan håller sig på en språkligt lätt 
nivå genomgående.  
 
Förslag på framtida forskning att undersöka hur andraspråkselevers resultat i 
matematik ser ut i praktiken beroende på vilket läromedel som används.  
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