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___________________________________________________________________________ 

Syftet med studien var att genom textanalys granska språket i tre valda läroböcker inom 

ämnet matematik, på gymnasial nivå, med tonvikt på deras läsbarhet. De tre valda 

läroböckerna, Matematik 4000 Kurs C Blå, Matematik från A till E. Gymnasiets matematik 

kurs C och Tal & Rum NT kurs C+D, har analyserats med avseende på deras samspel mellan 

text, bilder och figurer, orsakssamband, ovanliga ord, ämnesspecifika ord, sammansatta ord, 

långa ord, ordlängd, nominaliseringar, nominalfraser, fundament, meningslängd och 

meningsbyggnad. Datan har utgjorts av ett kapitel ur respektive bok, som behandlar 

exponentialfunktioner och logaritmer. Respektive kapitel har skrivits av och den digitala 

versionen har sedan analyserats ur ovan nämnda perspektiv. Huruvida de tre läroböckernas 

läsbarhet kan betraktas som god, beror på ett antal faktorer. Resultatet av studien visar bland 

annat att läroböckerna innehåller en del ord och termer, implicita orsakssamband samt 

meningsbyggnad som kan vålla problem för en ovan läsare. Trots sin texttyp och sin 

vetenskapliga komplexitet, har läroböckerna i vissa avseenden en god läsbarhet. Exempelvis 

visade LIX för texterna att Matematik 4000 och Tal & Rum är medelsvåra, medan Matematik 

från A till E är lättläst. 

___________________________________________________________________________

Nyckelord: språk, matematik, bilder, figurer, orsakssamband, ovanliga ord, ämnesspecifika 

ord, fundament, nominalfras, nominalisering, verbalsubstantiv, nominal stil, verbal stil, 

meningsbyggnad, meningslängd, ordlängd, läsbarhet, sammansatta ord, LIX 
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1 Inledning 
Språkets betydelse för elevers svårigheter för ämnet matematik är på intet sätt något nytt, men 

har uppmärksammats mer de senaste åren, då elevernas resultat inom ämnet försämras. I 

november år 2011 gick Skolverket ut med ett pressmeddelande om att 19,3 % av eleverna i 

årskurs 9, det vill säga nästan var femte elev, blev underkända i det nationella provet i 

matematik som genomförts under vårterminen samma år. Motsvarande andel underkända 

elever i årskurs 9 år 2003 var 9,2 % (Skolverket 2011 a). 

      Dessa siffror kan jämföras med den statistik som går att finna på Skolverkets sida för 

statistik, SiRiS, för andelen underkända elever i gymnasiet på kursproven i kurserna 

Matematik A och Matematik C under höstterminen år 2011. De elever som skrev provet hade 

påbörjat sin utbildning före hösten 2010. Statistiken (se Bilaga 6 och Bilaga 7) visar att den 

genomsnittliga andelen elever per gymnasieprogram som blev underkända var ungefär 37,8 % 

för Matematik A och ungefär 9,1 % för Matematik C. Det är således nästan fyra av tio elever 

som blev underkända i kursprovet i Matematik A och ungefär en av tio i Matematik C. Vad 

gäller slutbetyg i Matematik A från gymnasieskolan under år 2011, fick dock hela 96,9 % av 

eleverna godkänt (Skolverkets statistik, SiRiS). Av de elever som skrev kursprov i kursen 

Matematik 1C, vilken är snarlik men något mer avancerad än Matematik A, hösten 2011 

uppnådde över 96 % av eleverna ett provbetyg som var godkänt. Eleverna som skrev 

kursprovet kom främst från Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet (Skolverket 2012). 

      Anledningar till skillnaderna mellan kursprovsresultaten för Matematik A och Matematik 

1C, menar Skolverket (2012), kan bero på att Matematik A är en kurs som elever från alla 

gymnasieprogram läser. Elever på studieförberedande program har ofta en större motivation 

för studier, vilket även syns i kursprovsresultaten (Skolverket 2012). 

      Eftersom matematik är ett ämne där många elever trots allt inte uppnår kursplanernas mål, 

bör läroböckerna vara utformade på ett sådant sätt att de främjar elevernas förståelse, 

kreativitet och utveckling. Av egen erfarenhet vet jag att elever har svårt för i synnerhet 

läsuppgifter, varför läroboksförfattarnas språkbruk spelar en viktig roll i barns och elevers 

lärande och därför är ett både intressant och viktigt ämne att studera. 

      Denna studie bygger på en språklig analys av tre valda läroböcker inom matematik, 

avsedda för tidigare kurs Matematik C som numera gjorts om till kurserna Matematik 3B och 

Matematik 3C. Läroböckerna utgörs av Matematik 4000 Kurs C Blå av Lena Alfredsson, 

Patrik Erixon, Hans Heikne och Anna Palbom (2008), Matematik från A till E. Gymnasiets 

matematik kurs C, skriven av Martin Holmström och Eva Smedhamre (2001) samt Tal och 
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rum NT kurs C+D av Kimmo Eriksson, Jonas Sjunnesson, Mikael Jonsson och Hillevi Gavel 

(2008). 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att analysera läsbarheten i tre valda läroböcker inom ämnet matematik 

på gymnasial nivå. 

 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som studien baseras på är följande: 

 Hur låter läroboksförfattarna sin text samspela med bilder och figurer? 

 Vilka för- och nackdelar har de olika läroböckerna med avseende på deras läsbarhet? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen har disponerats enligt följande: Kapitel 2 Bakgrund ger en bakgrund till läroboken 

och dess roll i skolan, matematikens språk samt ett avsnitt om just textanalys och de delar 

som är intressanta för denna studie. Kapitel 3 beskriver studien, dess reliabilitet och validitet, 

tillvägagångssätt, urval och beräkningsmetoder. I kapitel 4 presenteras kort resultaten av 

studien, som i kapitel 5 analyseras och diskuteras i förhållande till viss litteratur från kapitel 2. 

Uppsatsen avslutas med  kapitel 6 där en kortare reflektion kring de tre läroböckerna och 

deras likheter och skillnader ges, samt förslag för fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund 

För att underlätta förståelsen för studien och de textanalyser som utförts, behandlar detta 

kapitel läroboken i skolan, språkets betydelse i matematikämnet, delar ur kursplanernas 

innehåll för de kurser och moment som de utvalda lärobokstexterna behandlar samt vissa av 

de språkliga variabler för textanalys som studien bygger på. 

 

2.1 Läroboken och dess roll i skolan 

Läroböcker har en viktig roll i skolelevers vardag. Detta visas av ett antal undersökningar, 

menar Reichenberg (2000:27). Grundskoleelever kommunicerar mer med läroböcker än med 

sina kamrater, vilket medför att kommunikationen i klassrummet främst styrs av läroböckerna 

(Löwing 2004:118). 

      Enligt Knain (2001:91–92) har läroböcker fler mottagare än just eleverna. De skrivs för 

eleverna, men vill även få fler läsare i form av lärare och föräldrar. I viss mån tillhör också 

skolledning mottagargruppen, eftersom det är de som avgör vilken litteratur som ska köpas in 

till skolorna. En läroboksförfattare som med sin litteratur tar för stora chanser i förhållande till 

traditionen riskerar att inte få sin litteratur godkänd, vilket kan leda till att den inte säljs. 

Således verkar en konservativ syn inom diskursen. 

      En lärobok ska passa till alla elever i en klass där vissa har svenska som modersmål, andra 

inte, och några elever är starkare inom ämnet än andra. Eftersom läroboken ska kommunicera 

med alla dessa elever är det viktigt med variation i läroboken (Knain 2001:92). Det är inte 

svårt att finna texter som många människor skulle få problem att hantera. Vi kan läsa en text 

trots att vi är oinsatta i den aktuella diskussionen kring ämnet, saknar nödvändiga 

förkunskaper och är obekanta med terminologin. Däremot får vi svårigheter att förstå textens 

innehåll (Säljö 2000:187). 

      Anledningar till elevers svårigheter att förstå innehållet i en lärobok är, enligt Reichenberg 

(2000), att de kan ha problem med att avkoda orden, det vill säga att mekaniskt kunna läsa en 

text, ha ett otillräckligt ordförråd, sakna nödvändiga förkunskaper samt ha svårigheter med de 

grammatiska strukturerna eller det abstrakta begreppsförråd som är vanligt förekommande i 

läroböcker. En lärobokstext bör därmed ligga på rätt språklig nivå så att eleverna har 

möjlighet att förstå texten, få en ökad läslust och ett ökat intresse för ämnet. Med rätt språklig 

nivå hänvisar Reichenberg till Krashens beskrivning, nämligen steget över elevens aktuella 
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nivå  (Reichenberg 2000:3–4, 18). 

      Författare till läroböcker är ofta specialister inom sina ämnesområden, vilket kan vara en 

anledning till att lärobokstexter ofta innehåller implicit information. Detta resulterar i att 

eleverna måste göra många inferenser, det vill säga läsa mellan raderna. Med hjälp av denna 

form av läsning och de orsakssamband som läsaren ser i texten, kan läsaren bygga upp en 

mental representation av textens innehåll. Vid de tillfällen läsaren inte lyckas med detta, 

verkar läsarens förståelse av innehållet hämmas. Det har riktats kritik mot läroböckernas 

språk, och för att minska denna kritik, började läroboksförfattarna okritiskt nyttja formlerna 

för läsbarhet. Det resulterade i ett undvikande av lågfrekventa ord samt en högre frekvens av 

korta meningar, vilket i sin tur ledde till utelämnade satskonjunktioner. Därmed 

otydliggjordes sammanhanget mellan meningarna (Reichenberg 2000:25, 33). 

 

2.2 Matematik och språk 

Som läsare av olika texter kan vi nog alla vara överens om vikten av att förstå den lästa 

textens innehåll. Hellspong (2001) menar att ”För att förstå en text räcker det inte med att 

uppfatta vad den står för. Vi måste också se vad den gör” (Hellspong 2001:45). Detta är något 

som Myndigheten för skolutveckling (2007) behandlar i Mer än matematik – om språkliga 

dimensioner i matematikuppgifter. De menar, med stöd av Linnanmäki, att det kan ge 

allvarliga konsekvenser när en elev inte förstår texten i matematikuppgifterna. Dels får eleven 

svårigheter med att lösa uppgiften, dels påverkar det elevens självkänsla i förhållande till 

ämnet (Myndigheten för skolutveckling 2007:8). 

      I en rapport från Skolverket (2003) diskuteras elevers lust att lära matematik och hur den 

under skoltiden tycks försvinna runt årskurs 4–5. I denna ålder tycks även klyftorna mellan de 

elever som förstår matematiken och de som inte förstår öka. En av anledningarna till de ökade 

klyftorna och den avtagande motivationen är att elevernas individuella förmåga att ”gå från 

det konkreta sammanhanget till en allt högre abstraktionsnivå” kraftigt varierar mellan 

individerna (Skolverket 2003:16–18). 

      Även flera av informanterna i Sjöbergs (2006) studie om elever i matematikproblem anger 

att svårigheterna i ämnet uppstod under mellanstadiet. Exempelvis uttryckte sig en elev i en 

intervju på följande sätt: ”då det gick inte gick så bra, då var det som om att jag inte orkade” 

(Sjöberg 2006:116) och tre andra elever upplevde matematikämnet på mellanstadiet som svårt 

och besvärligt, vilket resulterade i att de ”halkade efter” (Sjöberg 2006:129). Det fanns en 

gemensam nämnare för eleverna; de hade alla en negativ självbild inom matematikämnet. En 
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följd av detta, kombinerat med ämnets höga status, var att skolarbetet överlag påverkades 

(Sjöberg 2006:111). 

      I läroplanen för gymnasieskolan, GY11, kan man läsa att ”Kommunikation med hjälp av 

matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att informationstekniken 

utvecklas används matematiken i alltmer komplexa situationer. Matematik är även ett verktyg 

inom vetenskap och för olika yrken” (Skolverket 2011b:90) och att ”Undervisningen i ämnet 

matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar 

att utveckla förståelse av matematikens begrepp” (Skolverket 2011b:90). Undervisningen i 

matematikämnet ska främja utvecklingen av elevens förmåga att nyttja och beskriva 

matematiska termers innebörd och samband mellan dessa. Eleven ska även utveckla en 

förmåga att föra, följa och bedöma olika matematiska resonemang (Skolverket 2011b:90). 

 

2.2.1 Matematikens språk och språksvårigheter 

Vid kommunikation människor emellan, behöver man på förhand veta vad samtalspartnern 

kommer att säga, för att kunna förstå innehållet, menar Knain (2001). Att vi på förhand, under 

samtalspartnerns samtalstur, kan gissa detta beror på våra kunskaper om kontext. Kontexten 

beskrivs som ”alle tekstlige og ikke-tekstlige ressurser som vi trekker på for å finne mening i 

språkbruk” (Knain 2001:76). Det är inte enbart den muntliga kommunikationen som förenklas 

genom kontexten, det gör även den skriftliga. Korrelationen mellan text och kontext binder 

texten till dess situation och dess skribent samt avgör inom vilken institution texten ryms 

(Knain 2001:76–78). 

      Under åren 2006–2007 gjordes en undersökning kring huruvida elevers läsförståelse 

påverkar resultaten i ämnesprovet för matematik. Undersökningen visade tydliga korrelationer 

mellan läsförståelse och resultat på uppgifter innehållande matematiska symboler, diagram 

eller grafer, i synnerhet för de uppgifter där en djupare matematisk förståelse krävdes. Det 

krävs således en god läsförståelse för att kunna lösa sådana uppgifter. Studien visade även en  

stor korrelation mellan läsförståelse och uppgifter där eleven ska ge förklaringar och att elever 

med svenska som andraspråk fick ett betydligt sämre resultat än elever med svenska som 

modersmål (Myndigheten för skolutveckling 2007:11). 

      Enligt Myndigheten för skolutveckling (2007:10) är elevernas vanligaste problem med 

texterna till matematikuppgifterna att de missar implicit information, vilket kan bero på 

svårigheter med att kunna tolka och dra slutsatser med utgångspunkt i abstrakta samband. Det 

kan även bero på missledande information i form av ord eller uttryck i texten, dispositionen 
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eller användningen av ovanliga ord och uttryck. De menar även att alla skolämnen bör vara 

involverade i språkutvecklingen i svenska, eftersom ”Kunskapsutveckling till högre nivåer 

inom ett ämne förutsätter en parallell, ämnesanknuten språkutveckling” (Myndigheten för 

skolutveckling 2007:8). 

      Enligt Säljö (2000) har forskning visat att elever ofta löser tal utan att egentligen 

reflektera över vad de betyder. Elevernas problem är ofta att de har svårt att relatera 

vardagliga problem till den abstrakta praktiken i räkneuppgifter. Författaren menar även att 

det är en komplicerad process att lära sig att förstå något som i en kontext tycks orimligt, men 

som i en annan kan vara rimligt (Säljö 2000:193–194, 204). 

      Halliday och Martin (1993:2, 4) menar att vetenskapen har ett eget språk, där teknisk 

terminologi ingår. Detta är barnen i skolan väl medvetna om, trots att vuxna ibland kan välja 

att förneka det. Även om barnen inte kan förklara hur de vet att ett språk är vetenskapligt, vet 

de mycket väl ifall språket är vetenskapligt eller ej, när de ställs inför det. Det vetenskapliga 

språket passar den sakkunnige men kan ställa till problem för den oerfarne. Många skribenter 

inom den vetenskapliga diskursen låter bland annat saker framställas implicit, trots att dessa 

hade behövts framställas explicit, och skapar svårlösta oklarheter, vilket medför att det därför 

ibland kan vara berättigat när elever klagar på vetenskapliga texters onödigt svåra språk. ”The 

language thus becomes a form of ritual, a way of claiming status and turning science into the 

prerogative of an elite” (Halliday & Martin 1993:84). För facktexter menar Gunnarsson 

(1989:11) att samhällets specialiseringsgrad kan ha lett till en större distans mellan författare 

och läsare. 

      Matematikämnets språk skiljer sig från vardagsspråket, menar Myndigheten för 

skolutveckling (2007). Detta genom att man i vardagsspråket uttrycker matematiska problem 

på ett annat sätt, vilket ses i följande exempel från Myndigheten för skolutvecklings rapport 

(2007:16): ”Två äpplen och fem äpplen blir sju äpplen tillsammans” uttrycks på matematiskt 

språk som antingen ”Summan av två och fem är sju” eller ”2 + 5 = 7”. 

      Forskning har, enligt Löwing (2006:145), visat att de ord som vållar mest problem är de 

ord som lånats från vardagsspråket och som sedan givits en särskild betydelse i det 

matematiska språket, såsom godtycklig och varje. Ett annat exempel är ”en triangel har tre 

sidor” (Löwing 2006:145) där det egentligen menas att alla trianglar har tre sidor. Knain 

(2001:41) refererar till Sjøberg som menar att naturvetenskapliga ämnen söker en generell, 

underliggande och abstrakt kunskap. Vidare anser Knain (2001:8) att teknikämnet och 

forskare är intresserade av naturvetenskapen i skolan, då de bland annat vill säkerställa en 

rekrytering till ämnet, med framtida kollegor och efterträdare. 
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      Myndigheten för skolutveckling (2007) hävdar att ord i det svenska språket som kan ha 

olika betydelser i vardagsspråket och i det matematiska språket är en försvårande 

omständighet för i synnerhet andraspråkselever som i sin språkutveckling nått den nivå att de 

behärskar den vardagliga betydelsen men inte den matematiska. Det finns alltså en risk för 

feltolkningar när en andraspråkselev möter dessa ord. Det är dock inte endast 

andraspråkselever som behöver hjälp med att erövra det matematiska språket, utan även 

elever med svenska som modersmål. Det är således viktigt att även behandla ordens 

matematiska betydelse för att dessa så småningom ska kunna införlivas i det aktiva 

ordförrådet. Det matematiska språket bör därför inte undvikas, då det är en förutsättning för 

att eleverna senare i skolan ska erhålla ”ett funktionellt språk som verktyg för 

problemlösning” (Myndigheten för skolutveckling 2007:16–17). 

      Myndigheten för skolutveckling (2007:18), hänvisar till Hubbard, som påstår att det finns 

ett krav på texterna; de ska vara fullständiga och matematiskt korrekta för att inte kunna bli 

kritiserade av matematikkollegorna. Detta leder till att det finns en risk att texterna skrivs till 

en mottagargrupp bestående av matematiker, istället för elever. Dock bör det finnas en strävan 

att eleverna ska behärska matematiskt korrekta texter. 

   Det matematiska språket kan betraktas som ett eget språk och kännetecknas av att det är 

”mycket exakt och specifikt” (Myndigheten för skolutveckling 2007:18) samt att det inte 

innehåller överflödig information. Informationen nämns vanligtvis endast vid ett tillfälle, 

medan informationen i vardagsspråket vanligen ges på flera vis (Myndigheten för 

skolutveckling 2007:18). Språkbruket inom matematikämnet är dels exakt, i och med att man 

har rationaliserat bort extra information som eleverna kan behöva för att missförstånd ska 

undvikas, och dels ordknappt, vilket leder till att ämnet skapar svårigheter, i synnerhet för 

elever med annat modersmål än svenska (Löwing 2004:122, 124). 

      Englund med flera (1994:9–10) menar att undersökningar har visat att många elever läser 

igenom uppgifter hastigt för att snabbt komma igång med sina beräkningar. Detta resulterar i 

att de fokuserar på specifika ord, vilka Myndigheten för skolutveckling (2007:20) kallar för 

signalord, som signalerar vad som ska utföras och vilket räknesätt som ska användas. 

Signalorden figurerar i samband med olika jämförelser och att eleverna, ofta direkt, 

förknippar dem med olika räknesätt utan att ha granskat vad som efterfrågas i uppgiften. 

Exempel på ord som elever förknippar med addition ges av Englund med flera (1994:10) i 

form av äldre, mer och öka, medan ord som ta bort, yngre, och kortare förknippas med 

subtraktion. Det är därför viktigt, menar Myndigheten för skolutveckling (2007), att eleverna 

blir medvetna om hur en text inom matematiken ska användas, för att kunna sålla ut den 
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information som behövs för att lösa en uppgift. För att kunna göra det, krävs att man förstår 

textens helhet (Myndigheten för skolutveckling 2007:20). 

      Enligt Österholm (2006) som hänvisar till Duval, är det inte terminologin inom 

matematiken som gör ämnet svårt, utan de olika representationsformerna och symbolerna. 

Hur eleverna behandlar och tolkar en uppgift beror på lässituationen. Vissa strategier för att 

behandla matematikuppgifter tycks ha utvecklats hos elever; hur de tolkar dem är beroende av 

situation. Detta kan handla om ämnesspecifika läsförmågor som aktiveras av hur en text och 

situationen uppfattas av eleven, angående huruvida texten kan uppfattas som matematisk eller 

ej (Österholm 2006:29, 35). 

      Myndigheten för skolutveckling (2007) redogör i sin rapport för vad man bör tänka på när 

man utformar matematikuppgifter. Några av dessa punkter är att man bör försäkra sig om att 

eleverna förstår eventuella begrepp som introducerats nyligen och att eleverna förstår ord som 

i vardagsspråket har en annan betydelse än i det matematiska språket. Det är även viktigt att 

man som skribent är medveten om att vara försiktig med alltför komplex meningsbyggnad, 

nominaliseringar, passivkonstruktioner, ovanliga ord och uttryck, tvetydiga ord och att man 

hellre bygger ut texten än förkortar den. De anser även att man bör välja en layout som 

underlättar förståelsen för eleverna (Myndigheten för skolutveckling 2007:43). 

 

2.3 Textanalys 

När en brukstext, som av Hellspong (2001) beskrivs som en text med ett teoretiskt eller 

praktisk syfte, ska analyseras kan så ske i en mängd olika syften. Därför finns en rad 

specialanalyser såsom exempelvis strukturell analys, stilanalys, komparativ analys, 

funktionell analys och läsbarhetsanalys. 

      För en brukstext är dess situationskontext, det vill säga dess funktionssammanhang, viktig 

då texten bör anpassas efter de normer och krav som råder i den givna situationen. Att ta del 

av denna typ av text fyller alltid en funktion och den ingår ofta i en verksamhet som präglar 

textens innehåll. Exempelvis påverkas läroböckers innehåll av undervisningens mål i skolan 

(Hellspong 2001:13,14, 19–20). 

      Vidare menar författaren att även texternas uppbyggnad är beroende av 

situationskontexten som påverkar de språkliga val och strategier som formar de olika 

texternas innehåll och uttryck. ”Man talar om koder eller ’språk i språket’” (Hellspong 

2001:22) som anpassas efter verksamheter och deltagargrupper. Med en bred kod avses ett 
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innehåll som många människor kan förstå och använda, medan andra koder kan betraktas som 

smala. Ett exempel på en smal kod är elektronikingenjörers fackkod, som med dess 

yrkesterminologi och matematiska formelspråk ”utestänger de flesta icke-specialister” 

(Hellspong 2001:22–23). 

      Läroboksanalyser bör, enligt Knain (2001:83), utöver text även omfatta bilder. Tack vare 

den tekniska utvecklingen begränsas en texts layout nästan endast av fantasin. Myndigheten 

för skolutveckling (2007:35) hävdar att en texts layout är betydelsefull och att bild och text 

bör samverka på så sätt att bilden kan förtydliga textens innehåll. Bilden bör således vara 

tydlig och inte motsäga texten. Reichenberg (2008) menar att elevers förståelse för en texts 

innehåll ökar när innehållet konkretiseras av en bild. Terminologin i en text kan förtydligas 

med exempelvis en tidsaxel eller ett fysikaliskt fenomen. Bilderna bör även vara väl 

integrerade med texten, det vill säga hänvisas till i löpande text, då en svag läsare kan behöva 

vägledning till att utnyttja bildens information. Allt för många illustrationer, bilder, rutor med 

mera kan leda till förvirring och uppgivenhet hos läsaren om denne blir osäker på var hen ska 

börja (Reichenberg 2008:32–33). 

      En annan aspekt att beakta är matematikens abstraktion och hur abstraktion påverkar 

förståelsen för en texts innehåll. Naturvetenskapliga uttryck kan ibland, konstaterar Knain 

(2001:12), ha en innebörd som  är konkret utan att ha en kontext som förtydligar, det vill säga 

orden är realistiska även i en vardaglig kontext. Andra ord är inte identifierbara i vardagen, 

men är däremot realistiska inom naturvetenskapen. Det är således ”ikke vanntette skott 

mellom sosial og fysisk virkelighet” (Knain 2001:12). 

      En följd av en ökad grad av abstraktion i en text, kan man under samma begrepp föra 

samman många enskilda fenomen och därmed slippa att exemplifiera lika mycket 

(Reichenberg 2000:65). Användningen av verbalsubstantiv (se 3.4.4 Substantivens påverkan 

på en text) tillåter både abstraktion och koncentration, men till priset av eventuella viktiga 

beståndsdelar i ett händelseförlopp (Hellspong 2001:26).  

    Ytterligare ett perspektiv att beakta i textanalysen är ordförrådet. För att kunna förstå en 

text måste man, enligt Myndigheten för skolutveckling (2007:29), ha ett gott ordförråd. Ett 

stort ordförråd utvecklas under läsning, vilket gör att eleverna bör ges tillfällen att möta nya 

ord och uttryck. Många lärare har en tendens att förenkla språket när hen märker att elevernas 

språkkunskaper är otillräckliga, vilket leder till risken att läraren begränsar elevernas 

språkinlärningsmiljö. Enligt internationell forskning som Myndigheten för skolutveckling 

hänvisar till genom Lindberg, bör 95 % av alla ord i en text vara kända för läsaren för att hen 

ska kunna ta till sig innehållet. 
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      Myndigheten för skolutveckling (2007) menar även att ord som kan vålla problem är de 

som är ovanliga. Vid ett projekt vid Göteborgs universitet år 2007 visades att läsbarheten för 

en text sjönk ju större andelen ovanliga ord blev. Det visade sig även att andelen ovanliga ord 

inte var det mest problematiska för elever med annat modersmål än svenska, eftersom dessa 

ord oftast förklarades av deras lärare. Istället var det de ord som läraren uppfattade att dessa 

elever kände till, och därför inte förklarade, som var mest problematiska (Myndigheten för 

skolutveckling 2007:29).  
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3 Metod och material 

I denna studie kommer fokus att ligga på utvalda språkliga drag i tre läroböcker, och olika 

språkliga variabler, bilder och tabeller kommer att analyseras. Metoden för studien baseras på 

en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Stukát (2005:32) beskriver den 

kvalitativa forskningen som en forskning där man istället för att generalisera resultatet 

huvudsakligen vill tolka och förstå. Däremot, menar Denscombe (2009), tenderar den 

kvantitativa forskningen att förknippas med analyser av siffror, vilka är den centrala 

analysenheten och väl lämpade för att mäta jämförelser och samband, snarare än de 

beskrivningar som den kvalitativa forskningen använder sig av. Den kvalitativa forskningens 

centrala analysenhet är ord och bilder och den är ofta småskalig med djupgående studier 

(Denscome 2009:319–322). 

      Resultatet kommer enbart att tolkas istället för att generaliseras för alla läroböcker inom 

matematikämnet på gymnasienivå. Att resultatet inte är generaliserbart beror till viss del på 

studiens småskalighet, vilket ofta förknippas med den kvalitativa forskningsmetoden. 

      En fördel med den kombinerade forskningsmetoden i studien är att jämförelserna och 

tolkningarna av texterna inte riskerar att bli allt för godtyckliga, utan grundas på beräknade 

värden. Den kvantitativa analysen stärker således den kvalitativa analysen i studien, vilket 

stärker studiens reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Urval och datainsamlingsmetod 

Urvalet av läroböcker till analysen i studien grundade sig främst på vilka läroböcker jag kände 

till. Två av de utvalda läroböckerna visste jag om att de användes i matematikundervisning på 

ett flertal skolor och ansåg därför att dessa kunde vara intressanta att granska. Dessa böcker 

var Matematik 4000 kurs C Blå av Lena Alfredsson, Patrik Erixon, Hans Heikne och Anna 

Palbom från år 2008 och Matematik från A till E. Gymnasiets matematik kurs C av Martin 

Holmström och Eva Smedhamre  från år 2001. Den tredje läroboken, Tal & rum NT 

Matematik C+D av Kimmo Eriksson, Jonas Sjunnesson, Mikael Jonsson och Hillevi Gavel 

från år 2008, valdes på grund av att jag sedan några år tillbaka varit intresserad av läroboken 

då jag känner till två av läroboksförfattarna som enligt min erfarenhet är duktiga pedagoger. 

Däremot känner jag inte till någon lärare som använder denna bok i sin undervisning. 

      Datan för studien bestod av det kapitel eller de avsnitt ur respektive lärobok, som 
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behandlade exponentialfunktioner och logaritmer. Detta område valdes då jag av egen 

erfarenhet vet att många elever stöter på problem vid införandet av dessa, vilket gjorde 

området extra intressant att studera. 

 

3.2 Om läroböckerna 

Från Matematik 4000 bestod datamaterialet av ungefär 5500 ord och 50 sidor, datamaterialet 

från Matematik från A till E bestod av drygt 5600 ord och 50 sidor, medan datamaterialet från 

Tal & Rum bestod av drygt 10000 ord och 44 sidor. 

      I Matematik 4000 inleds avsnittet med exempeluppgifter, vilka kommenteras med text och 

förklarar centrala begrepp för avsnittet. Läsaren ges även en repetition av andra viktiga 

begrepp, exempel på beräkningar för dessa typer av uppgifter och slutligen en sida med 

räkneuppgifter på tre olika svårighetsnivåer. Efter dessa räkneuppgifter presenteras ett uttryck 

som påträffats i en tidigare kurs och läroboksförfattarna går igenom beräkningsmetoder och 

annan viktig information, för att sedan ge läsaren nya räkneuppgifter. På detta sätt fortsätter 

det, men med inslag av en sida där logaritmernas historik presenteras och kort information om 

radioaktiva sönderfall ges, som introduktion till efterföljande räkneuppgifter som behandlar 

radioaktiva ämnen och deras sönderfall. Generellt sett ges i början av de avsnitt som utgör 

datamaterialet uppgifter i form av räkneuppgifter, medan uppgifterna längre fram i avsnitten 

består av textuppgifter. Efter två avsnitt ges två större laborativa uppgifter, en sida med 

diskussionsuppgifter, en sammanfattning med viktiga begrepp och regler, hemuppgifter och 

slutligen repetitionsuppgifter som innefattar allt som behandlats i kapitlet. 

      I Matematik från A till E ges i början av kapitlet en kort introduktion och repetition av 

viktiga räkneregler som läsaren bör behärska för att klara av de talföljder och ekvationer som 

behandlas i kapitlet. Detta görs genom exempeluppgifter med presenterade lösningar, som 

sedan efterföljs av räkneuppgifter som läsaren ska lösa. Därefter presenteras ny information 

genom text och exempeluppgifter, vilken varvas med nya räkneuppgifter till läsaren. På detta 

sätt fortsätter det. Räkneuppgifter och textuppgifter blandas sällan, utan ges var för sig. 

      I Tal & Rum inleds kapitlet med en sida löpande text, för att bland annat definiera två 

centrala funktioner. Därefter ges och förklaras exempel med löpande text och bilder. Efter att 

läsaren givits information om hur man löser vissa typer av uppgifter ges en sida med 

textuppgifter. Därefter ges läsaren ytterligare definitioner och  exempel, via löpande text, för 

att sedan få nya övningsuppgifter. Övningsuppgifterna är blandade räkneuppgifter och 
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textuppgifter. På så sätt fortsätter det och mot slutet av kapitlet ges läsaren uppgifter för att 

repetera kapitlets begrepp, detta genom en uppgift där läsaren får olika påståenden som hen 

ska para ihop med varandra, samt en mängd räkne- och textuppgifter. Räkneuppgifter och 

textuppgifter blandas sällan. 

      Det som främst skiljer de tre läroböckernas framställningssätt åt är att Matematik 4000 

och Matematik från A till E generellt sett introducerar ny information genom exempel som 

beräknas och kommenteras, medan Tal & Rum i löpande text ger ny information och förklarar 

de olika uppgiftstyperna och deras beräkningssätt. Hur det kan se ut i böckerna visas i Bilaga 

1–3. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Kapitlen har i huvudsak analyserats med avseende på följande variabler, vilka har betydelse 

för texternas läsbarhet: 

 Samspelet mellan text, bilder och figurer 

 Grad av abstraktion 

 Orsakssamband 

 Användningen av ovanliga ord 

 Användningen av ämnesspecifika ord 

 Andelen sammansatta ord 

 Ordlängd 

 Användning av nominalfraser och nominaliseringar 

 Har texten en nominal eller verbal stil? 

 Fundamentens längd 

 Meningslängd 

 Meningsbyggnad 

Analyserna har genomförts med en kombination av stilanalys, läsbarhetsanalys och 

komparativ analys. Kombinationen av dessa analysmodeller valdes eftersom de tre 

läroböckerna skulle analyseras med avseende på tidigare nämnda punkter, för att utröna 

huruvida de anpassar sitt språk till läsaren och vilken läsbarhet de har samt för att jämföras 

mot varandra. 

      Analysen har genomförts genom att texten i läroböckerna inledningsvis skrevs av för att 

få den relevanta informationen för analyserna digitalt. Därefter markerades ordklasser, 

fundament, nominalfraser och så vidare i texterna för att underlätta de olika delarna av 

analysen. De beräkningar som gjorts har räknats med datorns hjälp, dels med ordräknaren i 

ordbehandlingsprogrammet Word, dels genom egenproducerade dataprogram som skapats i 

skriptspråket Arexx (för källkod till programmen se Bilaga 4 och Bilaga 5). Det ena 
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dataprogrammet som producerats i Arexx (se Bilaga 4) beräknar texternas genomsnittliga 

ordlängd och anger hur många ord som förekommer av varje längd, vilket jag har utnyttjat för 

beräkningen av andelen långa respektive överlånga ord i texterna. Det andra programmet (se 

Bilaga 5) beräknar antalet ord respektive meningar i texterna och anger sedan, med hjälp av 

dessa värden, den genomsnittliga meningslängden. 

 

3.3.1 Beräkningsmetoder 

 För de granskningar som rör orden i lärobokstexterna har alla ord från kapitlet ingått, även de 

ord som beskrivit samband mellan olika beräkningar i texterna. Matematiska uttryck, 

parametrar och sifferuttryck i texten har dock reducerats inför analyserna av orden. De 

ovanliga orden utgörs av de ord som jag tror att elever skulle kunna tänkas få problem med 

och som dessutom är skilda från de ämnesspecifika. Ett ord som klassificerats som 

ämnesspecifikt räknas således inte med bland de ovanliga. Ord som i studien klassificeras 

som ämnesspecifika är ord relaterade till den matematiska diskursen. 

      Vid de analyser där texternas meningar behandlats, har dessa delvis delats upp i 

fullständiga respektive ofullständiga meningar för att underlätta granskningen av exempelvis 

fundament och satser. När det gäller fundamenten har sedan de meningar som bestått av 

uppmaningar uteslutits från granskningen eftersom de inte har några fundament och därför 

inte är intressanta att granska i detta fall. Ett exempel på en sådan uppmaning är ”Avläs och 

subtrahera logaritmerna för 8 och 4” (Alfredsson m.fl. 2008:64). För meningsbyggnad och 

meningslängd har däremot alla grafiska meningar ingått i granskningen. 

      Vid beräkning av den genomsnittliga meningslängden har alla matematiska uttryck och 

parametrar (se exempel längre fram i detta avsnitt) som kommit att ingå i meningarna räknats 

som ett ord vardera. Detta för att försöka göra en så rationell beskrivning av meningen som 

möjligt, när dessa har ingått i de grafiska meningarna, eftersom de trots allt utgör en enhet i 

meningarna. Om de matematiska uttrycken reducerades från meningarna skulle många bli 

kortare än de egentligen är, men eftersom det samtidigt kan vara vanskligt att avgöra hur 

många ord dessa uttryck ska räknas som, beräknas de för enkelhetens skull som ett ord. 

Matematiska beräkningar som inte ingått i någon mening har dock bortsetts från. Likaså har 

jag bortsett från de delar av texten som skulle kunna bilda mycket långa grafiska meningar på 

grund av avsaknad av stora skiljetecken. Detta är exempelvis något som ofta sker vid 

uppställningen av räkneuppgifterna, där dessa istället har struktureras på ett sådant sätt att 

innehållet blir tydligt och lättläst utan att bilda meningar. På grund av att det vid dessa 
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tillfällen är svårt att avgöra vad som skulle kunna tolkas som grafiska meningar, har dessa för 

enkelhetens skull uteslutits. Exempel på detta kan ses på andra sidan i Bilaga 2, där 

uppgifterna 3039–3041 saknar stora skiljetecken. 

      Exempel på meningar där matematiska uttryck har beräknats som ett ord är: ”Vad kan 

’gånger tio’ i sambandet L = 10 lgI/10 ha för funktion?” (Eriksson m.fl. 2008:164) och ”Men 

vi kan också använda summaformeln för en geometrisk talföljd, där a1 = 6000, k = 1,07 och n 

= 5” (Holmström &  Smedhamre 2001:150). Den första meningen beräknas till 10 ord, då 

uttrycket L = 10 lgI/10 beräknas som ett ord. På samma sätt beräknas att den andra meningen 

består av 15 ord, då ”a1 = 6000”, ”k = 1,07” och ”n = 5” beräknas som ett ord vardera. 

      När en mening istället innehåller beräkningar eller förenklingar, som följande mening gör, 

räknas även detta som ett ord (av samma anledning som tidigare nämnts i detta avsnitt): ”Den 

första punkten ger m(0) = C ∙ a
0
 = C ∙ 1 = 10 = 10 dvs. m = 10 ∙ a

t
” (Eriksson m.fl. 2008:142). 

Meningen beräknas således till 7 ord, då ”m(0) = C ∙ a
0
 = C ∙ 1 = 10 = 10”  och ”m = 10 ∙ a

t
” 

räknas som ett ord vardera. 

      Beräkningarna av andelen långa och överlånga ord, har genomförts på ett sådant sätt att de 

överlånga orden även räknats med bland de långa orden. Detta beror på att de ord som 

klassificeras som långa, med sju eller fler tecken, också kan innehålla fjorton eller fler tecken 

och därmed även klassificeras som ett överlångt ord. Andelen överlånga ord baseras, precis 

som andelen långa ord, på det totala antalet ord i texterna. 

 

3.4 Analysmetod 

Datan, det vill säga kapitlen från läroböckerna, har analyserats med avseende på de punkter 

som tidigare nämnts och jämförts med tidigare forskning inom ämnet. Analysen av 

läroböckernas språkliga innehåll samt studiens resultat kommer senare i uppsatsen att 

presenteras och diskuteras i förhållande till viss tidigare forskning inom ämnet samt med 

jämförelser mellan läroböckerna. För den komparativa analysdelen tas hjälp av siffror för att 

bland annat jämföra värden för genomsnittet av antalet ord respektive bilder per sida. I 

följande avsnitt kommer olika modeller för brukstextanalys och de språkliga variabler som 

studien bland annat bygger på att presenteras. 
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3.4.1 Olika modeller för brukstextanalys 

Hellspong (2001) beskriver, som tidigare nämnts, olika modeller för brukstextanalys. De olika 

modeller som kombineras i denna studie är stilanalys, komparativ analys och 

läsbarhetsanalys. Den första modellen, stilanalysen, syftar till att undersöka en texts 

framställningssätt, om uttryckssättet i texten exempelvis är vagt eller tungt. Syftet med 

stilanalysen är att undersöka en texts funktionalitet, att granska huruvida texten passar sitt 

syfte. Stilstudier lämpar sig för granskningar av huruvida en text är anpassad till ämnet, 

situationen, språket och läsaren. 

      Den komparativa analysen syftar till att jämföra två eller flera texters likheter och 

skillnader. Detta kan göras på två olika sätt, antingen genom att låta en av texterna stå i fokus 

och granska hur denna text skiljer sig från de andra texterna, eller genom att låta texterna 

hållas på samma nivå och fokusera på vad som är specifikt för var och en av texterna. 

      Den sista modellen, läsbarhetsanalysen, fastställer den granskade textens läsbarhet. 

Läsbarheten beror dock till stor del på läsarens läsvana, intressen och ämneskunskaper. Man 

kan säga att ju mer tid, ansträngning, förkunskaper, lässkicklighet och motivation en text 

fordrar, desto svårare är den. Textens språk och innehåll är avgörande faktorer för en texts 

svårighetsgrad (Hellspong 2001:68–69, 78, 85). 

 

3.4.2 Orsakssamband 

Konnektivbindningars uppgift är att på ett logiskt sätt förena två meningar. En 

konnektivbindning är ”DÄRFÖR-relationen” (Hellspong 2001:31), den kausala, som syftar 

till att delge varför något har skett, det vill säga knyta ihop orsaker och följder. Exempel på 

kausala bindningar är därför att, eftersom och så att (Hellspong 2001:31). Kausala samband 

behöver inte alltid uttryckas explicit i en text (Fairclough 2003:89). Eftersom orsaker och 

följder är tätt sammankopplade kan dessa vara vanskliga att särskilja. I denna studie har de 

därför sammanfogats och behandlas som en grupp. När begreppen orsakssamband och 

kausala samband används menas således både orsaker och följder. 

      En text kan göras sammanhängande på olika sätt, både explicit och implicit, menar Knain 

(2001). Bara för att skribenten markerar ett orsakssamband med markören därför, betyder det 

inte att läsaren själv hittar orsaken. Om en text istället uttrycker dessa samband på ett implicit 

sätt, krävs att läsaren har tillräcklig kunskap och erfarenhet om den aktuella frågan eller 

situationen eftersom den lämnar fler tolkningsmöjligheter till läsaren (Knain 2001:119). De 
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implicita orsakssambanden kräver olika ansträngning för att förstås av sina läsare, vilket 

försvårar en gränsdragning mellan de implicita och de explicita orsakssambanden. De uttryck 

för samband som kräver att läsaren gör någon form av tolkning räknas, i denna studie, därför 

som implicita. 

      I en undersökning som Reichenberg (2000:52) hänvisar till visades att elever som inte 

förstod de logiska satskonnektorernas betydelse missförstod längre textstycken. Exempel på 

satskonnektorer är emellertid, trots att och eftersom. En av testgrupperna i studien hade till 

och med lättare att förstå textstycken med längre meningar än de med satskonnektorer, på 

grund av att de inte förstod satskonnektorernas betydelse. Betydelsen för satskonnektorerna är 

således nödvändiga att begripa, för att kunna dra slutsatser från ett läst textstycke 

(Reichenberg 2000:52). 

 

3.4.3  Långa ord och sammansatta ord 

Ofta utgör verbalsubstantiven (se 3.4.4 Substantivens påverkan på en text) och de 

sammansatta orden exempel på långa ord, vilka är vanliga i innehållstäta texter. Detta 

förklaras av att ord med en särpräglad betydelse har en tendens att vara längre än ord med en 

mer allmän innebörd (Hellspong 2001:26–27). Med långa ord menas ord med sju eller fler 

bokstäver och överlånga ord med fjorton eller fler bokstäver. För läroböcker är den 

genomsnittliga ordlängden 5,59 bokstäver (Melin & Lange 2000:167). 

      De sammansatta orden är svåra för elever med invandrarbakgrund, eftersom dessa ord är 

längre än sina grundord. Dessa ord är även mer specialiserade, vilket leder till att de är 

ovanliga (Reichenberg 2008:35). De sammansatta orden kan av naturliga skäl även ha en 

annan innebörd än sina grundord. 

 

3.4.4 Substantivens påverkan på en text 

Substantiven i en text kan påverka läsbarheten på ett flertal sätt exempelvis i samband med 

nominaliseringar och nominalfraser. Hellspong (2001:26) menar att exempelvis många och 

varierande substantiv kan förknippas med en vetenskaplig kod. Även så kallade 

verbalsubstantiv ger tyngd åt en text. Dessa ord är avledningar från verb och har bildats 

genom att sammanfoga verbet med en ändelse, som gör dem till substantiv (Hellspong 

2001:26). Detta kallas för nominalisering och kan skapas från adjektiv (Skolverket 2008:18). 

Ett exempel på ett verbalsubstantiv är ökning som bildats av verbet öka. 



 22 

      Konsekvenser av nominaliseringar, påstår Knain (2001) och refererar till Hodge och 

Kress, är bland annat att deltagarna i processen försvinner, vilka sedan kan vara omöjliga att 

få fram igen. En annan konsekvens är att man vid bildning av nya substantiv går från det 

specifika till det generella och från det konkreta till det abstrakta. Ytterligare en konsekvens 

är när komplicerade relationer sammanfogas i ett enda ord, vilket kan få deras ämnesinnehåll 

att tyckas enklare än det egentligen är (Knain 2001:109). 

      Nominaliseringar är enligt Myndigheten för skolutveckling (2007) vanliga i 

lärobokstexter och facktexter. Genom nominaliseringar kan informationen komprimeras och 

utrymme för ytterligare information skapas. När textens informationsflöde tätnar ges en mer 

komplex text som för en ovan läsare kan vara svår att förstå (Myndigheten för skolutveckling 

2007:21). Reichenberg (2000) hävdar, med stöd av tidigare litteratur inom ämnet, att det är 

vanligt att läroboksförfattare fysiskt tränger ihop en stor mängd information, för att få 

utrymme med så mycket fakta som möjligt i sina läroböcker. En annan orsak till 

stoffträngseln är att mängden bilder i litteraturen har ökat. Fenomenet resulterar i en ökad 

abstraktion i texten (Reichenberg 2000:64–65). 

      Även Myndigheten för skolutveckling (2007), som refererar till Roe och Taube, menar att 

det är vanligt att läroboksförfattare och lärare komprimerar texters innehåll. Detta 

exemplifierar Myndigheten för skolutveckling (2007:34) genom två versioner på en text, där 

den ena versionen av texten är komprimerad och endast består av en mening, ”Här är en del 

av muren som är gjord av två olika sorters tegelstenar och som i verkligheten är 16 cm och 8 

cm höga.” och den andra versionen består av flera meningar, ”Här är en bild som visar hur 

muren var uppbyggd. Den var gjord av två olika sorters tegelstenar. I verkligheten var de 

största 16 cm höga och de minsta 8 cm höga”. I den komprimerade versionen konstaterar 

Myndigheten för skolutveckling att eleven kan förvirras genom syftningen av som. Risken 

med en komprimerad text är att sambandsmarkörer tas bort, vilket försvårar läsningen 

eftersom de logiska bindningarna mellan satserna då saknas. Det finns inte något samband 

mellan textmängd och läsförståelse, men med ett mångordigt språk kan eleven ges fler 

möjligheter till att förstå ordens betydelse (Myndigheten för skolutveckling 2007:34). 

      Nominaliseringar spelar även en viktig roll i den naturvetenskapliga diskursen, enligt 

Knain (2001:110) som hänvisar till Halliday. Nominaliseringarna kan medverka till att bygga 

upp kedjor av argument och de kan sammanfoga olika kategorier, vilket är fördelaktigt då 

språket inom naturvetenskapen har två huvudsakliga funktioner: resonemang och 

kategorisering. 

      Melin och Lange (2000) anger att en texts grad av informationstäthet kan bestämmas 



 23 

genom en beräkning av dess nominalkvot, NQ. Denna kvot kan beräknas genom att dividera 

antalet substantiv med antalet verb. Nominalkvotens normalvärde ligger runt 1,0, således 

jämställt mellan substantiv och verb, där även läroböcker på högstadienivå och 

morgontidningar ligger (Melin & Lange 2000:48–49). 

      Även längre nominalfraser, som av Hellspong (2001) beskrivs som en enhet som lätt kan 

växa sig lång genom att ett substantiviskt huvudord framställs med olika bestämningar och 

attribut, kan ge innehållstäta och ibland tunglästa meningar. En hög frekvens av 

nominalfraser, oftast långa, är typiskt för den nominala stilen, som är rik på substantiv och 

innehållstätt. Den verbala stilen är den nominala stilens motsats, med många verb och 

pronomen samt korta och få nominalfraser (Hellspong 2001:27–28). 

 

3.4.5 Meningsbyggnad 

En sats kan bestå av en eller flera huvudsatser eller bisatser. Bisatserna är underordnade 

huvudsatserna och kan inte stå för sig själva. Organiseringen med över- och underordnade 

satser kallas hypotax, medan benämningen paratax åsyftar den organisering när satser och 

fraser håller sig på samma nivå. En komplex meningsbyggnad i en text är i regel en följd av 

en hypotax organisering (Hellspong 2001:28). 

      För att bestämma en texts komplexitet finns en standardmetod, läsbarhetsindex, LIX. Det 

beräknas som summan av medeltalet ord per grafisk mening samt procentandelen långa ord. 

Barn- och ungdomsböcker har ett ungefärligt LIX på 27 och tolkas som mycket lätt, 

skönlitteraturen har ett LIX på 33 och ses som lätt, medan dags- och veckopress på 39 

betraktas som medelsvår, saklitteratur med ett LIX på 47 tolkas som svår och facklitteraturen 

på 56 anses vara mycket svår (Melin & Lange 2000:75, 166). 

 

3.4.6 Meningslängd 

En texts genomsnittliga meningslängd är ytterligare intressant information för den syntaktiska 

beskrivningen av en text (Hellspong 2001:29). Enligt Reichenberg (2000) brukar skolböcker 

ha en genomsnittlig meningslängd mellan 25 och 40 ord. Mer invecklade stilarter kan ligga på 

mellan 50 och 60 (Reichenberg 2000:107). 

      En studie genomförd av Platzack (1973) visade att en text med kortare meningar inte 

behöver vara mer lättläst än en text med längre meningar. Detta resultat jämförs av författaren 

med en tidigare studie om språket i räkneläror, utförd av Björnsson, som visade att 
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försökspersonerna fick flest rätt om de läst textversionen med de korta meningarna. 

Skillnaderna mellan studiernas resultat förklarar Platzack med att försökspersonerna i hans 

studie, under begränsad tid, skulle lära så mycket som möjligt från texten, medan 

försökspersonerna i den andra studien hela tiden arbetade med sin text framför sig eftersom de 

skulle lösa ett aritmetiskt problem. En annan möjlig förklaring till skillnaderna mellan 

studiernas resultat kan vara att Björnssons textversion inte endast innehöll korta meningar, 

utan den var även skriven på ett sätt som förenklar den matematiska uppgiften. I versionen har 

även passiv form ersatts med aktiv form och ändringar mellan de olika leden har gjorts. 

Utifrån de båda studierna drar dock författaren slutsatsen att en skribent inte bör skriva alltför 

korta meningar om hen vänder sig till en genomsnittspublik (Platzack 1973:116–117). 

      Melin och Lange (2000:166) redogör för några värden på meningslängder: en ledare har i 

genomsnitt 17,4 ord per mening, fackpress 15,9 ord, nyheter 15,5 ord och texter i riksdagen 

17,7 ord per mening. 

 

3.4.7 Fundament 

Även fundamenten påverkar en texts tyngd. Hellspong (2001) definierar fundamentet som 

”alla de ord som står före meningens sammanhållande nav, som är huvudsatsens tidsböjda 

verb” (Hellspong 2001:28). 

      Beroende på fundamentets längd, kan meningen bli vänstertung eller högertung. En 

vänstertung mening har många ord i fundamentet och färre ord efter det finita verbet, medan 

en mening med få ord i fundamentet och fler ord efter det finita verbet räknas som högertung. 

De högertunga meningarna brukar oftast upplevas som mer lättlästa än de vänstertunga. Detta 

beror, enligt författaren, på att verbet ger oss viktig information om meningens struktur och 

att det huvudsakliga innehållet följer först efter verbet (Hellspong 2001:28–29). En normal 

mening är en högertung mening. En mening som däremot klassificerats som vänstertung 

avviker från den normala meningen och är vanligt förekommande i formell prosa (Melin & 

Lange 2000:70–71). 

      Det ställs större krav på läsarens arbetsminne av de vänstertunga meningarna än av de 

högertunga. Med arbetsminne menas den typ av minne som ska behålla en viss information 

medan något görs. Vid en lång mening krävs att läsaren minns vad som stod i början av 

meningen och arbetsminnet påverkar därför läsförståelsen. Om läsaren inte minns vad som 
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stod i meningens första del, fås ingen förståelse för meningens innehåll (Reichenberg 

2008:39). 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Stukát (2005:125–126) förklarar begreppet reliabilitet med graden av tillförlitlighet, medan 

validiteten anger hur väl studien mäter det som man avsett att mäta. 

      Den insamlade datan utgörs av en digital text som skapats genom att jag har skrivit av 

texterna från läroböckerna, vilket kan ha gett upphov till eventuella kopieringsfel som kan ha 

påverkat beräkningarna i studien som i sin tur påverkar resultatets reliabilitet. Studiens 

resultatet har även påverkats av det valda sättet att hantera meningar innehållande 

matematiska uttryck, parametrar och så vidare samt urvalet av ovanliga ord, det vill säga de 

ord som jag misstänker kan ligga i riskzonen för att eleverna ska stöta på problem på grund av 

dessa. Det totala antalet ord som granskats i studien är till antalet drygt 21000, vilket medför 

att ord som egentligen skulle tillhöra en särskild grupp kan ha missats. Tack vare det stora 

antalet ord minskar dock felmarginalen och den eventuella påverkan på studiens reliabilitet 

kan därmed tyckas vara minimal. 

     De genomsnittliga meningslängderna för lärobokstexterna har påverkats av hanteringen av 

meningarna. Eftersom de stycken där interpunktionen saknas skulle kunna bilda mycket långa 

meningar, om dessa räknades som grafiska meningar, skulle den genomsnittliga 

meningslängden öka och troligtvis inte representera texternas meningar lika väl. Reliabiliteten 

skulle heller inte vara lika hög i detta avseende. 

      En annan försvårande omständighet för studien, som påverkar reliabiliteten vad gäller den 

komparativa delen av analysen, är att de tre läroböckerna är avsedda för olika 

gymnasieprogram. Matematik 4000 kurs C Blå och Tal & rum NT kurs C+D är avsedda för 

naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet medan Matematik från A till E. 

Gymnasiets matematik kurs C är avsedd för exempelvis samhällsvetenskapsprogrammet och 

estetiska programmet. Språket i dessa läroböcker kan därför skilja sig åt, eftersom de är 

avsedda för olika mottagargrupper, men trots detta kan det vara intressant att få se eventuella 

språkliga skillnader mellan dessa läroböcker. 

      Validiteten i studien, det vill säga huruvida det som avsetts att mätas faktiskt mäts, 

förväntas vara god, eftersom de slutsatser man kan dra angående läroböckernas språk är 

baserade på de delar av textanalysen som valts ut och inget annat. Dessa variabler har, som 
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tidigare nämnts, påverkan för en texts läsbarhet och hur väl läsaren kan förstå innehållet. En 

god validitet märks om inte annat på att den kvalitativa analysen stärks av den kvantitativa 

analysen, som ger faktiska värden för det som avsetts att mätas. 
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4 Resultat 

Resultatet av studien presenteras nedan. För att underlätta läsningen har resultatet presenterats 

under olika underrubriker såsom 4.1 Samspel mellan text, bilder och figurer, 4.1.1 Fördelning 

av antal ord, bilder och figurer, 4.2 Abstraktion i texterna, 4.3 Orsakssamband, 4.4 Ordförråd, 

4.5 Nominalfraser och 4.6 Meningsbyggnad. För analys och tolkningar av resultatet, se 

kapitel 5 Analys. 

 

4.1 Samspel mellan text, bilder och figurer 

Samtliga tre läroböcker innehåller bilder och figurer som alla samverkar med texternas 

innehåll. Matematik 4000 innehåller mest färger och grafik av de tre böckerna. De sista 

fjorton sidorna i kapitlet är dekorerade med färgrika, mönstrade ramar runt räkneuppgifterna. 

Bilderna i kapitlet består av foton och ett ritat porträtt. Samtliga bilder och figurer har tydliga 

kopplingar till texten och endast porträttet är i gråskala. Exempel på bilder som är tydligt 

kopplade till texten kan ses i Bilaga 1, där den första sidan visar hur författarna i texten 

hänvisar till en graf och en bild på en miniräknare intill stycket som behandlar miniräknare. 

Även på den andra sidan i Bilaga 1 gör läroboksförfattarna en explicit koppling mellan text 

och bild, dels genom att texten hänvisar till graferna, dels genom layouten, där graferna är 

tydligt sammankopplade med texten och de båda graferna utgör a- respektive b-uppgiften. 

Den tredje bilden på sidan, en tabell, kopplas främst samman med texten genom sin layout, 

där det framgår att tabellen tillhör uppgift 1553 samt att texten efterfrågar det som läsaren 

med hjälp av tabellvärdena kan ge svar på. Denna koppling är implicit, eftersom texten inte 

uttryckligen hänvisar till tabellen. På den sista sidan i Bilaga 1 finns ett foto på en termos och 

en termometer. Denna har en implicit koppling till textuppgiften, där läsaren bland annat ska 

teckna två uttryck för termosens temperatur, genom både en linjär och en exponentiell modell. 

Texten hänvisar inte till bilden, men bilden finns i samband med uppgiften och den 

förtydligar att uppgiften handlar om temperaturen av en vätska i en termos. 

      I Matematik från A till E är majoriteten av bilderna och samtliga figurer kopplade till 

textens innehåll, ibland även med pratbubblor. Innehållet i läroboken är färgat i nyanser av 

blått och svart och alla bilder i texten är ritade i svartvitt. Ett exempel på en bild från 

Matematik från A till E kan ses på andra sidan i Bilaga 2, där en ritad figur röker pipa. Bilden 

har en implicit koppling till texten, där en uppgift går ut på att bestämma hur mycket pengar 
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Kalle får av sin mamma om han slutar röka. Bilden är tydligt placerad i samband med 

uppgiften om Kalle. 

      Den sista läroboken, Tal & Rum, innehåller färg i likhet med Matematik 4000 och 

innehåller mer färg än Matematik från A till E. Bilderna utgörs av både foton och ritade 

bilder. Den övervägande delen av bilderna och figurerna är i färg och samtliga har tydliga 

kopplingar till texten, vilket ibland förstärks genom pratbubblor och bildtexter. Detta kan 

exempelvis ses på andra sidan i Bilaga 3, där ett foto visar tre räknehjälpmedel för 

logaritmräkning: en tabell, en räknesticka och en miniräknare. Bilden är placerad efter, men i 

samband med, texten om dessa räknehjälpmedel för logaritmer och har dessutom en bildtext 

som bland annat förtydligar vad fotot visar. På samma sida visas även en ritad bild i 

marginalen, där en man i kostym använder en räknesticka. Bilden förtydligas av en bildtext 

som även ger extra information om logaritmräkning, vilket läroboksförfattarna behandlar på 

denna sida i kapitlet. På den tredje sidan i Bilaga 3, bifogas till en av uppgifterna en ritad bild 

på en brandman med en brandslang under en brandvarnare som piper. Bilden är tydligt 

placerad tillsammans med uppgiften och har en implicit koppling till texten såtillvida att 

uppgiften behandlar ett radioaktivt ämne som används i brandvarnare. Läsaren ska sedan 

utföra ett flertal beräkningar med detta ämnes halveringstid. På samma sida finns ett foto som 

visar kvarlevor av en människa och som placerats under en uppgift som behandlar kol-14-

metoden och där läsaren ska datera olika föremål med hjälp av olika halter för kol-14. Bland 

annat ska ett människoskelett från slaget vid Hastings dateras. Kopplingen mellan text och 

bild är implicit och fotot förtydligar inte vad som ska utföras i uppgiften. Däremot visar fotot 

en person som undersöker kvarlevorna och möjligtvis, med tanke på att uppgifterna behandlar 

kol-14-metoden, gör en åldersbestämning. 

 

4.1.1 Fördelning av antal ord, bilder och figurer 

Läsbarheten av texterna kan inte endast bedömas utifrån genomsnittliga värden för ord, bilder 

och figurer per sida, men de kan ge en fingervisning om texternas layout och hur den kan 

komma att påverka läsbarheten. Vissa delar av texternas grafiska innehåll beskrivs av Tabell 

1, som visar de genomsnittliga värdena för antalet ord, bilder, figurer och textrutor per sida. 
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Tabell 1 Genomsnittligt antal ord, bilder/figurer och textrutor per sida 

Lärobok ord bilder/figurer textrutor 

Matematik 4000 111,06 0,94 0,52 

Matematik från A 

till E 

99,54 0,68 0,16 

Tal & Rum 227,14 1,00 0,27 

 

I tabellen kan vi utläsa att Matematik 4000 har nästan en bild eller figur per sida och ungefär 

en textruta varannan sida, vilket är det högsta genomsnittliga antalet textrutor per sida. 

Antalet ord per sida är ungefär 111. Matematik från A till E har de lägsta värdena för alla tre 

kategorierna. Antalet ord per sida är cirka 100, det finns ungefär en bild eller figur på 

varannan sida och ungefär en textruta på var sjätte sida. Tal & Rum har mest antal ord per 

sida, ungefär 227, vilket är mer än dubbelt så många ord som för de övriga två böckerna. Den 

har ungefär en textruta på var fjärde sida samt i genomsnitt en bild eller figur per sida. Tal & 

Rum har ofta även förklarande texter i sidornas marginal. 

 

4.2 Abstraktion i texterna 

Graden av abstraktion i texterna kan vid en första anblick tyckas vara förhållandevis hög, i 

synnerhet med tanke på det komplexa språket med de långa nominalfraserna (se 4.5 

Nominalfraser), men i alla tre läroböckerna konkretiseras och förankras olika typer av 

beräkningar genom exempel i verkligheten. 

      I Matematik 4000 relaterar räkneuppgifterna till konkreta företeelser såsom 

befolkningsmängder, förändringar för växt- och djurarter, förändringar för kapital med en viss 

ränta, sönderfall av radioaktiva ämnen, frigjorda energimängder för jordbävningar med givna 

utslag på Richterskalan, beräkning av lufttryck samt Newtons avsvalningslag. Även om 

beräkningarna kan kännas abstrakta i sig så relaterar de ändå till någonting verkligt och 

många gånger även till vardagslivet. 

      Även i Matematik från A till E relateras uppgifterna till konkreta ting såsom räntor, 

sönderfall av radioaktiva ämnen, värdeminskningar av föremål, temperatursänkningar och 

talföljder för uppgifter relaterade till vardagen, och detsamma gäller Tal & Rum där räntor, 

befolkningstillväxt, lufttryck, temperatursänkningar, sönderfall av radioaktiva ämnen och 
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förändringshastigheter behandlas. 

      Det abstrakta matematiska innehållet i texterna blir således mer konkret eftersom det 

relaterar till och utgör beräkningar i samband med verkliga företeelser. Exempel på sådana 

företeelser är ökningen av en sälstam, kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, den meteorit som 

orsakade Barringerkratern i Arizona och Richterskalan med utslag givna av välkända 

jordbävningar. 

 

4.3 Orsakssamband 

Orsakssambanden i de tre lärobokstexterna uttrycks vanligen implicit. Ett exempel på detta 

visas i Exempel 2, där meningen i det fjärde stycket innehåller ett implicit orsakssamband 

”Den annuitet som banken får redan i slutet av 1999 är värd mera för banken än t ex den 

annuitet som betalas 2003 (banken kan ju använda pengarna en längre tid)” (Holmström & 

Smedhamre 2001:152). Explicita användningar av markörer såsom således, därför, härav 

följer, alltså, eftersom och på grund av detta förekommer och av denna typ av markör är det 

främst alltså, eftersom och därför som används. Även mindre synliga, implicita, 

orsakssamband förekommer i form av uttryck som exempelvis om [...] så, [...] ger [...] , 

genom att [...] kan och för att. 

      Hur de kausala sambanden kan markeras i texterna visas i tre kortare textutdrag, i 

Exempel 1–3 nedan. I dessa exempel har orsakssamband markerats med understrykningar. 

 

Exempel 1 Några korta utdrag ur Matematik 4000 

1504 Skriv i exakt form som en potens med basen 10. 

a) 2 

b) 3
x
 

a) 2 = 10
x
  Innebär att x = lg 2. 

2 = 10
lg 2

 

b) Då 3 = 10
lg 3

blir 3
x
 = (10

lg 3
)

x
 = 10

x ∙ lg 3
 (Alfredsson m.fl. 2008:59). 

 

1536 Skriv 9
x
 = 11i logaritmform. 

9
x
 = 11 innebär att x = log9 11 (9-logaritmen för 11) (Alfredsson m.fl. 2008:63). 

 

Stora tabellverk sammanställdes för att underlätta räknearbetet. I München trycktes 1610 en tabell på 

999 sidor (Alfredsson m.fl. 2008:64). 
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a) Ökningen är 1,2 % vilket ger förändringsfaktorn 1,012. Om folkmängden är y miljarder x år efter 

2008 ger det y = 6,68 ∙ 1,012
x
 (Alfredsson m.fl. 2008:65). 

I kapitlet från Matematik 4000 är de explicita orsakssambanden i minoritet, eftersom många 

uttryck för orsakssamband kräver inferering och tolkning av läsaren. De valda citaten i 

Exempel 1 tydliggör en generell hantering av orsakssamband som har kunnat utläsas i texten. 

Vid uttrycket innebär, ges i första citatet att x är lika med lg 2 som en orsak av att 2 är lika 

med 10
x
. Eftersom det är på detta sätt, ges alltså att x är lika med lg 2. På samma sätt är 9

x
 = 

11 orsaken till att x = log9 11, i det andra citatet. 

      I det första citatet ges även en omskrivning av uttrycket  3
x
 som en följd av att man vet att 

3 = 10
lg 3

. Denna vetskap är således en orsak till att man kan skriva om uttrycket 3
x
. På ett 

liknande sätt utgör det sista citatets understrykningar orsakssamband. Orsaken till att 

förändringsfaktorn är 1,012 är att ökningen är 1,2 %. Formeln y = 6,68 ∙ 1,012
x
 ges som en 

orsak av att man vet att om det tidigare påståendet stämmer, kan formeln för folkmängden 

skrivas på detta sätt. 

      Subjunktionen för att utgör i det tredje citatet en signal om att orsaken till att man 

sammanställde stora tabellverk var att underlätta räknearbetet. Orsakssambanden i läroboken 

är många och återfinns både i löpande text och vid exempeluppgifter där beräkningarna 

kommenteras och förtydligas med text. Detta kan ses i citaten i Exempel 1.  

 

Exempel 2 Utdrag ur Matematik från A till E 

I slutet av år 1998 lånar Peter 300 000 kr till en bostadsrätt. Lånet har en bunden ränta på 9 % och 

löper i 8 år. Lånet är ett annuitetslån, vilket innebär att man varje gång ska betala ett lika stort belopp 

till banken. Detta belopp kallas annuitet, och man kan t ex betala annuiteten varje månad, varje kvartal 

eller varje år. 

Peter ska betala sina annuiteter en gång per år, så att hela lånet inkl ränta är återbetalt efter 8 år, dvs i 

slutet av år 2006. 

Bestäm annuiteten. 

Antag att Peters annuitet (årliga betalning) är x kr. 

Den annuitet som banken får redan i slutet av 1999 är värd mera för banken än t ex den annuitet som 

betalas 2003 (banken kan ju använda pengarna en längre tid). 

Annuiteten 1999 är för banken värd x ∙ 1,09
7
 kr eftersom det är 7 år kvar till år 2006. 

Annuiteten 2000 är för banken värd x ∙ 1,09
6
 kr eftersom det är 6 år kvar till år 2006. 
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Direkt efter den sista annuiteten år 2006 är hela lånet betalt. Den sista annuiteten är således värd x kr 

för banken (Holmström & Smedhamre 2001:152–153). 

Orsakssambanden i Matematik från A till E är många och återfinns både i löpande text och i 

kommentarer och förtydliganden vid olika exempeluppgifter. Generellt för denna lärobokstext 

är att de explicita orsakssambanden är i minoritet. Precis som i Matematik 4000 kräver många 

uttryck för orsakssamband att läsaren gör tolkningar. Uttrycken således och eftersom i 

textutdraget signalerar att annuiteternas värde beror på antalet år som återstår till år 2006. 

Orsaken till att värdena kan beräknas på de givna sätten beror på att det är sju respektive sex 

år kvar. En följd av de matematiska uttrycken för annuiteternas värde är att sista årets annuitet 

därför är x kr. Detta kan läsaren även beräkna själv eftersom alla tal upphöjt i noll är lika med 

1, och x multiplicerat med 1 blir x. Även uttrycket vilket innebär ger information om 

påståendet att lånet är ett annuitetslån, vilket är orsaken till att det belopp som ska betalas till 

banken varje gång är lika stort. 

     Den hela mening som är understruken är markerad av den anledningen att den innehåller 

ett implicit orsakssamband. Läsaren får först veta att annuiteten som betalas år 1999 är mer 

värd än den annuitet som betalas år 2003. Därefter ges en förklaring inom parentes. Vad 

förklaringen uttrycker är att eftersom banken kan använda pengarna en längre tid är 

annuiteten för år 1999 värd mer annuiteten år 2003. Markören som signalerar 

orsakssambandet har i denna mening utelämnats. 

 

Exempel 3 Utdrag ur Tal & Rum 

Uttrycket y = a
x
 går att beräkna för alla värden på x, så definitionsmängden är –∞ < x < ∞. 

Om förändringsfaktorn a är större än 1 så är funktionen växande, om den är mindre än 1 så är den 

avtagande. Ju mer förändringsfaktorn avviker från 1, ju fortare förändras värdena.  I ena ändan går 

värdena mot noll, i andra mot oändligheten. Värdemängden är därför 0  y < ∞ (Eriksson m.fl. 

2008:141). 

 

a) log2 8 = 3, eftersom 8 = 2
3
(Eriksson m.fl. 2008:145). 

 

En orsak till att man intresserar sig för just tio-logaritmer är basen för vårt talsystem (Eriksson m.fl. 

2008:146). 
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De här omskrivningsreglerna ger en möjlighet att skriva om logaritmuttryck på ungefär hur många sätt 

som helst. En följd är att det man själv skrivit aldrig brukar se ut som facit (Eriksson m.fl. 2008:149). 

 

En sak som man kan undra över är hur det kommer sig att de flesta miniräknare har så få knappar för 

logaritmer. Man kan ju behöva beräkna annat än 10-logaritmer! Orsaken är att man med hjälp av en 

sorts logaritmer kan beräkna andra sorter (Eriksson m.fl. 2008:151). 

Många orsakssamband i Tal & Rum är explicita och Exempel 3 visar ett flertal tydligt 

uttryckta orsakssamband såsom en följd av, en orsak till och därför. Läroboken innehåller 

även många implicita uttryck för orsakssamband, där läsaren måste göra inferenser och tolka. 

I det första citatet skildras ett samband markerat med om [...] så, där definitionsmängden är 

orsakad av att uttrycket y går att beräkna för alla x-värden. På samma sätt avgörs om 

funktionen är växande eller avtagande som en orsak av förändringsfaktorns värde samt att 

värdena förändras fortare som en orsak av hur mycket förändringsfaktorn avviker från 1. 

      Orsakssambanden i läroboken klargörs både i löpande text och i kommentarer och 

förtydliganden vid beräkningar. I det andra citatet i Exempel 2 ses ett orsakssamband som 

förtydligar en lösning, där lösningen log2 8 = 3 är en orsak av att 8 = 2
3
, vilket uttrycks 

explicit med sambandsmarkören eftersom. 

 

4.4 Ordförråd 

Ordförrådet i de tre läroböckerna är främst kopplat till ämnet. Av Tabell 2 kan man utläsa 

värdena för andelen ovanliga ord, ämnesspecifika ord och sammansatta ord. De ovanliga 

orden och de ämnesspecifika orden är skilda ord och räknas alltså som antingen det ena eller 

det andra. De sammansatta orden kan dock återfinnas i de båda andra kategorierna av ord. 

Den genomsnittliga ordlängden i texterna redovisas i avsnitt 4.7 Texternas ordlängd, 

meningslängd och läsbarhetsindex. 

 

Tabell 2  Andelen ord i texterna, angivet per 100 ord 

Lärobok ovanliga ämnesspecifika sammansatta 

Matematik 4000 3,03 11,71 7,20 

Matematik från A 

till E 

3,47 11,11 5,45 

Tal & Rum 2,38 8,17 5,67 
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Som kan utläsas av Tabell 2 utgörs nästan 15 % av ordförrådet i Matematik 4000 av 

ämnesspecifika eller ovanliga ord, medan motsvarande siffra är cirka 14,5 % för Matematik 

från A till E och cirka 10,5 % för Tal & Rum. Andelen sammansatta ord är störst i Matematik 

4000 och minst i Matematik från A till E. 

      Exempel på ovanliga ord som förekommer i texterna är ränta, tillämpning, konstant, 

definition, prognos, sönderfall, respektive, magnitud, isotop, annuitet och kapital. Av de 

sammansatta orden förekommer exempelvis värdeminskning, förändringsfaktor, räntesats, 

energiförbrukning, talföljd, folkmängd, potensekvation, räkneregel och värdemängd. 

      Eftersom de ämnesspecifika orden, såsom exponentialfunktion, ekvation, logaritmera, bas 

och potens, är de mest frekventa av de tre kategorierna, vilket kan tyckas vara givet då de 

analyserade texterna är läroböcker i just matematikämnet, ges denna kategori en egen tabell 

där de i sin tur kategoriseras i ordklasser som adjektiv, substantiv och verb. Dessa presenteras 

i Tabell 3. 

Tabell 3  De ämnesspecifika orden fördelade på adjektiv, substantiv och verb angivna per 100 ord 

Lärobok adjektiv substantiv verb 

Matematik 4000 9,40 81,05 9,55 

Matematik från A 

till E 

10,89 82,24 6,87 

Tal & Rum 6,62 90,70 2,68 

 

Som framgår av tabellen består de ämnesspecifika orden till största delen av substantiv. Detta 

gäller alla de tre läroböckerna. 

      Värdena i Tabell 2 och Tabell 3 var för sig ger ingen detaljerad beskrivning av läsbarheten 

i läroböckerna, men kommer tillsammans med övriga värden att ge en klarare bild av 

texternas innehåll. Vad som dock ger en fingervisning angående texternas formalitet är den 

totala andelen substantiv, verb, nominaliseringar och verbalsubstantiv i procent samt 

nominalkvoten. Värdena för dessa visas i Tabell 4. 
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Tabell 4  Andelen ordklasser, nominaliseringar av substantiven i texterna och verbalsubstantiv av  

   nominaliseringarna, angivna per 100 ord, samt beräknad NQ 

Lärobok substantiv verb nominaliseringar verbalsubstantiv NQ 

Matematik 4000 31,33 20,40 3,39 96,61 1,54 

Matematik från 

A till E 

31,55 18,48 5,29 93,55 1,71 

Tal & Rum 27,59 19,36 6,95 96,30 1,42 

 

I alla de tre lärobokstexterna dominerar substantiven över verben. Nästan vart fjärde ord är ett 

substantiv och nästan ett av fem ord är ett verb. Detta betyder att texterna har en nominal stil, 

vilket även ses på värdena för respektive texts nominalkvot (NQ). I Tabell 4 visas även 

andelen nominaliseringar i texterna. Matematik 4000 har en andel av nominaliseringar på 3,39 

%, Matematik från A till E ha en andel på 5,29 % och Tal & Rum har en andel på 6,95 %. Av 

nominaliseringarna är en klar majoritet verbalsubstantiv. Den lägsta procentandelen 

verbalsubstantiv uppvisar Matematik från A till E med 93,55 %. 

 

4.5 Nominalfraser 

Nominalfraserna i de tre läroböckerna är frekventa. De är ofta långa och det är inte ovanligt 

med nominalfraser innehållande 7–9 ord. Exempel på nominalfraser ur texterna ges i Exempel 

4–6 där nominalfraserna är understrukna. 

Exempel 4 Nominalfraser från Matematik 4000 

Utvecklingen inom handel och sjöfart under slutet av medeltiden ställde stora krav på snabba 

beräkningsmetoder även utanför specialisternas skara (Alfredsson m.fl. 2008:64). 

 

Ställ upp en formel som ger jordens folkmängd om vi antar att den årliga procentuella 

tillväxthastigheten inte ändras (Alfredsson m.fl. 2008:65). 

 

I den exponentiella modellen y = C ∙a
x
, där y är mängden efter x år, ska vi bestämma konstanterna C 

och a (Alfredsson m.fl. 2008:67). 
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Exempel 5  Nominalfraser från Matematik från A till E 

Den här typen av beräkningar, med endast en insättning, känner du säkert igen från tidigare. Nu ska vi 

istället syssla med ekonomiska beräkningar, där man gör flera insättningar. 

[...] 

Maria sätter in 6000 kr, 5 år i följd, på ett konto där räntesatsen är 7 %. Första insättningen var i slutet 

av 2000, därefter i slutet av 2001, 2002, 2003 och 2004 (Holmström & Smedhamre 2001:149–150). 

 

I figuren har vi ritat graferna till två exponentialfunktioner. Skriv funktionerna på formen y = C ∙ p
x
 

och bestäm konstanterna C och p (Holmström & Smedhamre 2001:173). 

 

Exempel 6  Nominalfraser från Tal & Rum 

Samband av typen y = C ∙ a
x
 med den oberoende variabeln som exponent kallas exponentiella. Basen a 

kallas förändringsfaktor, och måste vara ett positivt tal. Koefficienten C avgör var grafen skär y-axeln, 

och hur kurvan är vänd (Eriksson m.fl. 2008:140). 

 

Logaritmer är en klass av funktioner. Av gammal tradition brukar man strunta i parenteser runt indata 

till funktioner med väletablerade namn (Eriksson m.fl. 2008:146). 

 

Logaritmräkning var länge en skiljelinje mellan de som bara gått enklare skolutbildning och de som 

kommit lite längre (Eriksson m.fl. 2008:154). 

Som synes i Exempel 4–6 är nominalfraserna i texterna tämligen långa. Den genomsnittliga 

längden för nominalfraserna är dock 4,31 ord för Matematik 4000, 3,29 ord för Matematik 

från A till E och 3,87 ord för Tal & Rum. 

 

4.6 Meningsbyggnad  

Meningsbyggnaden i läroböckerna är komplex, även om huvudsatserna är flest i antal. 

Avancerad meningsbyggnad återfinns regelbundet. Exempel på hur texternas struktur ser ut, 

ges i Exempel 7–9 där huvudsatser markerats med enkel understrykning och bisatser med 

dubbel understrykning. 
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Exempel 7 Utdrag ur Matematik 4000 

Räknestickan, där man med hjälp av logaritmiskt graderade skalor kunde addera och subtrahera 

logaritmer, var ända till mitten av 1970-talet ett mycket använt räknehjälpmedel (Alfredsson m.fl. 

2008:64). 

 

1562 För uran-238 är halveringstiden 4,5 ∙ 109 år och för uran-235 är den 0,7 ∙ 109 år. För närvarande 

innehåller jordens uranmalmer ungefär 140 gånger så många atomer av uran-238 som av uran-235. 

Uppskatta med dessa data jordens ålder, om man antar att det vid jordens uppkomst bildades lika 

många atomer av vardera slaget (Alfredsson m.fl. 2008:68). 

 

En stund efter att den varma drycken slogs i termosen noterades tidpunkten, samtidigt som 

temperaturen mättes och antecknades (Alfredsson m.fl. 2008:68). 

 

Genom att  rita upp funktioner och avläsa skärningspunkter kan vi grafiskt lösa ekvationer och 

olikheter, även när vi saknar exakta algebraiska metoder (Alfredsson m.fl. 2008:79). 

 

Som synes i Exempel 7 är meningsbyggnaden i Matematik 4000 komplex, i synnerhet i det 

andra citatet som innehåller en andragradsbisats. 

Exempel 8 Utdrag ur Matematik från A till E 

För att klara av de talföljder och ekvationer som finns i det här kapitlet, är det viktigt att behärska 

reglerna för potensräknng. Vi börjar därför med en kort repetition (Holmström & Smedhamre 

2001:134). 

 

Om Kalle slutar röka, har hans mamma lovat att han ska få 5 kr den första veckan. Nästa vecka ska han 

få tre gånger så mycket, dvs 15 kr. Ytterligare nästa vecka tre gånger så mycket osv. 

[...] 

Eftersom det endast gäller 7 veckor, kan vi addera det som Kalle får varje vecka. Summan består av 7 

termer och betecknas därför s7. 

c) Hur mycket får Kalle under 15 veckor? 

Eftersom det är så många termer (15 stycken) är det opraktiskt att addera  som i b-uppgiften. Därför 

ska vi istället visa hur vi kan finna en formel som gör beräkningen mycket enklare (Holmström & 

Smedhamre 2001:145–146). 
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Precis som i Matematik 4000 visar Exempel 8 hur komplex meningsbyggnaden i Matematik 

från A till E emellanåt är. Den sista meningen i det andra citatet innehåller en bisats av andra 

graden. 

Exempel 9  Utdrag ur Tal & Rum 

I kapitel 1 gick vi igenom potensräkning och potensfunktioner. En potensfunktion är en funktion som 

innefattar en potensräkning där man håller exponenten konstant men varierar basen (Eriksson m.fl. 

2008:140) 

 

I exemplet räknade vi med konstant ränta, vilket ganska sällan är fallet men lättare att räkna med. Det 

finns givetvis avtal där man fastslår räntan för en fix period, och i långvariga kalkyler kan man utgå 

från att det menas någon form  av medelränta (Eriksson m.fl. 2008:156). 

Även Tal & Rum har en komplex meningsbyggnad och innehåller bisatser av andra graden. 

Ett exempel på detta är sista meningen i det första citatet i Exempel 9.  

      Den genomsnittliga längden för texternas fundament har beräknats på texternas 

syntaktiska meningar. Fundamentens genomsnittliga längd och fördelningen av högertyngd 

respektive vänstertyngd i de tre lärobokstexterna visas i Tabell 5. 

 

Tabell 5  Genomsnittlig längd av fundament samt fördelning av textens tyngd i förhållande till det  

 finita verbet (f.v.) angivet per 100 ord 

Lärobok fundamentslängd andelen ord vänster 

om f.v. 

andelen ord  

höger om f.v. 

Matematik 4000 2,87 31,93 68,07 

Matematik från A 

till E 

2,73 27,33 72,67 

Tal & Rum 3,09 28,75 71,25 

 

Vad man kan utläsa av Tabell 5, är att texterna är klart högertunga och att fundamenten, i 

genomsnitt, ligger runt 3 ord. Detta skulle bidra till att göra texterna lättlästa, men huruvida 

texterna verkligen kan klassificeras som lättlästa eller ej beror på fler faktorer. Värt att nämna 

är även att många av meningarna i läroböckerna är uppmaningar, vilka inte har tagits med i 

beräkningarna för fundamenten, eftersom de inte har något fundament i och med att de inleds 

med det finita verbet. 
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4.7 Texternas ordlängd, meningslängd och  

       läsbarhetsindex 

De tre lärobokstexternas genomsnittliga ordlängder, andelar långa och överlånga ord, 

meningslängder och läsbarhetsindex (LIX), presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6 Genomsnittlig ordlängd och meningslängd i texterna, andelen långa och överlånga ord  

     angivna per 100 ord samt LIX 

Lärobok ordlängd 

antal bokstäver 

andelen ord  

≥ 7 bokstäver 

andelen ord 

≥ 14 bokstäver 

meningslängd 

antal ord 

LIX 

Matematik 4000 5,40 29,96 3,07 9,27 39,23 

Matematik från 

A till E 

4,97 24,54 1,52 10,28 34,84 

Tal & Rum 5,15 26,07 2,90 13,95 40,02 

 

Tabell 6 visar att Matematik 4000 är den lärobok som har det högsta värdet för genomsnittlig 

ordlängd, med 5,40 bokstäver, och att Matematik från A till E har det lägsta värdet, med 4,97 

bokstäver. Texternas andel långa ord visar samma förhållande mellan texterna. De högsta 

värdena innehas av Matematik 4000 med 29,96 % långa ord och 3,07 % överlånga ord. De 

lägsta värdena har Matematik från A till E med 24,54 % långa ord och 1,52 % överlånga ord. 

Tal & Rum har en genomsnittlig ordlängd på 5,15 bokstäver och andelen långa ord är 26,07 % 

medan andelen överlånga ord är 2,90 %. 

      När det gäller den genomsnittliga längden på meningarna, är det dock Tal & Rum som 

innehar det högsta värdet, med 13,95 ord. Matematik 4000 har med 9,27 ord det lägsta värdet. 

Matematik från A till E har en genomsnittlig meningslängd på 10,28 ord. 

      Tabell 6 visar även texternas läsbarhetsindex, LIX, där Matematik 4000 har ett LIX på 

39,23, medan värdet för Matematik från A till E är 34,84 och för Tal & Rum 40,02. 
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5 Analys och diskussion 

Datamaterialets stora omfattning omöjliggör en exakt redovisning av analysen. De resultat 

som presenterades i föregående kapitel kommer att diskuteras och beskrivas i följande kapitel. 

 

5.1 Samspelet mellan text, bilder och figurer 

Layouten för en text är enligt Myndigheten för skolutveckling (2007:35) viktig och bör 

samverka på ett sådant sätt att bilden förtydligar textens innehåll. Detta bekräftas av 

Reichenberg (2008) som påstår att elevers förståelse för textens innehåll ökar, när en bild 

konkretiserar textens innehåll. För mycket illustrationer kan dock leda till förvirring  och 

uppgivenhet för läsaren om hen inte vet var hen ska börja. Svaga läsare kan även behöva 

vägledning för att kunna utnyttja bildens information (Reichenberg 2008:32–33). 

      I Matematik 4000 ges i genomsnitt 111,06 ord per sida tillsammans med ungefär en bild 

per sida och en textruta varannan sida. Textrutorna som lyfter fram viktig information från 

texten, som ger ett gott helhetsintryck, där innehållet känns luftigt och färgerna angenäma. 

Antalet illustrationer är inte så många att de riskerar att skapa förvirring eller uppgivenhet hos 

läsaren, såsom Reichenberg beskriver kan ske; inte heller är det så mycket text per sida att 

texten därför blir tungläst. Bilderna är även placerade på ett sådant sätt att bild och text ges 

tydliga kopplingar, som ibland även förstärks med explicita hänvisningar till bilderna, vilket 

kan stötta svaga läsare. Med avseende på text, bilder och figurer samt deras samspel, tycks 

läsbarheten för lärobokstexten god. 

      De bilder, figurer och textrutor som finns i Matematik från A till E påverkar läsbarheten 

positivt. Bilderna är mestadels tydligt sammankopplade med texten och ibland ges även 

explicita hänvisningar till bilderna. Den genomsnittliga textmängden ligger runt 100 ord per 

sida, det går ungefär en bild på två sidor och det finns ungefär en textruta var sjätte sida. 

Antalet illustrationer är således inte särskilt många och borde därmed inte skapa förvirring 

eller uppgivenhet hos läsaren. Textens läsbarhet gynnas av att texten blir luftig då det inte är 

för mycket text per sida och dessutom finns bilder som lättar upp texten. Detta är något som 

man som läsare till texten både kan uppleva efter en första anblick och som dessutom stärks 

av de genomsnittliga värden som ges i Tabell 1. 

      I Tal & Rum ges läsaren i genomsnitt en bild eller figur per sida och en textruta ungefär 

var femte sida. Mängden text per sida är 227,14 ord, vilket redovisas i Tabell 1. I tabellen kan 
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man även se att den genomsnittliga mängden text per sida är mer än dubbelt så stor som för de 

övriga lärobokstexterna. Mängden text gör att innehållet inte känns luftigt, utan snarare tätt. 

Viss text utgörs även av kommentarer i marginalen, vilket gör att informationen på sidorna 

blir mer packad än för de andra läroböckerna. Ett exempel på detta kan ses på andra sidan i 

Bilaga 3, där marginalen innehåller en bild med text samt att den bild som är placerad under 

den löpande texten har en bildtext som är placerad i marginalen. Detta skulle kunna leda till 

förvirring och uppgivenhet för läsaren, på det sätt som Reichenberg (2008) beskriver. 

      Bilderna och figurerna hjälper dock till att lätta upp texten något. Till bilderna ges ofta 

även bildtexter och pratbubblor, vilket underlättar förståelsen för bilden och ökar 

möjligheterna för läsaren att ta till sig den information som bilden ger. Helhetsintrycket av 

texten tillsammans med tidigare nämnda värden för text, bilder och figurer blir dock att 

informationen är något för tätt packad och att texten, som en följd av detta, blir relativt 

svårläst. 

 

5.2 Graden av abstraktion i texterna 

Alla de tre läroböckerna kämpar med den försvårande omständigheten att matematikens 

diskurs är abstrakt. Läroboksförfattarna förankrar dock mycket av matematikens abstrakta 

innehåll och beräkningar i vardagliga och verkliga företeelser. I Matematik 4000 relaterar 

innehållet till bland annat befolkningsmängder, förändringar för kapital med en viss ränta och 

frigjorda energimängder för jordbävningar med givna utslag på Richterskalan. Även bilder 

hjälper till att konkretisera textens innehåll. Kopplingarna till verkligheten främjar 

konkretiseringen av innehållet, som trots detta generellt måste betraktas som abstrakt, vilket i 

sin tur påverkar läsbarheten negativt. 

      Även läroboksförfattarna till Matematik från A till E låter uppgifterna relateras till 

konkreta företeelser från verkligheten, bland annat genom temperaturförändringar, 

värdeminskningar av föremål och räntor. Precis som för Matematik 4000 främjar dessa 

kopplingar till verkligheten, konkretiseringen av texten, som generellt sett ändå måste 

betraktas som abstrakt.  

      Läsbarheten för Tal & Rum påverkas, precis som de andra två läroböckerna, av att 

läroboksförfattarna låter det abstrakta matematiska innehållet konkretiseras med hjälp av 

verkliga företeelser såsom ökningen av en sälstam, kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och 

välkända jordbävningar med givna utslag på Richterskalan. Ibland ges även foton som hjälper 
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till att förankra innehållet till verkligheten. 

      All konkretisering av en texts innehåll är viktig, i synnerhet då, som Säljö (2000:193–194, 

204) påpekar, elever har svårt för att relatera vardagen till den abstrakta praktiken i 

räkneuppgifter. Författaren menar även att det är en komplicerad process att ta till sig mening 

från en text som i en kontext är orimlig men realistisk i en annan. Vad gäller 

naturvetenskapens uttryck kan dessa, konstaterar Knain (2001:12), ha en konkret innebörd 

utan att förtydligas av en kontext. Dessa uttryck är då realistiska även i den vardagliga 

kontexten. Andra ord, som inte är identifierbara i vardagen, kan ändå vara realistiska inom 

naturvetenskapen. Det är således komplicerat att bedöma lärobokstexternas exakta grad av 

abstraktion, men vad som påverkar texternas läsbarhet positivt är att text och bilder verkar för 

kopplingar mellan matematiken och vardagen. 

      En faktor som ökar graden av abstraktion i en text är enligt Reichenberg (2000) 

stoffträngsel. Detta är vanligt i läroböcker eftersom stoffträngsel resulterar i att mer fakta kan 

få plats. En ökad grad av abstraktion medför att man kan föra samman många fenomen under 

samma begrepp, och därmed inte behöver exemplifiera lika mycket (Reichenberg 2000:64–

65). 

      Nominalfraser var frekventa, med genomsnittliga längder på 4,31 ord för Matematik 4000, 

3,29 ord för Matematik från A till E och 3,87 ord för Tal & Rum. En anledning till att de 

genomsnittliga värdena för nominalfrasernas längd inte var högre är att det var vanligt med 

uttryck innehållande enheter såsom 3 meter, 20 °C och 6 s. Eftersom dessa består av endast 

två ord, sänker de genomsnittet. De relativt låga genomsnittliga värdena för nominalfrasernas 

längd påverkar dock abstraktionen och läsbarheten positivt. Ju längre en nominalfras är, desto 

mer abstrakt riskerar innehållet i frasen att bli. 

      Även verbalsubstantiv ger tyngd åt en text (Hellspong 2001:26–27). Vid processen med 

bildningen av nya substantiv går man från det konkreta till det abstrakta (Knain 2001:109). 

Tabell 4 visar att 3,39 % av alla substantiv i Matematik 4000 är nominaliseringar, varav 96,61 

är verbalsubstantiv. I Matematik från A till E var motsvarande värden 5,29 % 

nominaliseringar, varav 93,55 % är verbalsubstantiv. I Tal & Rum omfattar substantiven 6,95 

% nominaliseringar, varav 96,30 % av dessa är verbalsubstantiv. Med tanke på att 

substantiven utgjorde en stor del av texterna, är det troligt att också nominaliseringarna blir 

frekventa, vilket ökar graden av abstraktion i texterna. 

      Den komplexa meningsbyggnaden i texterna med hypotax organisering, 

informationstätheten i texterna och matematikens abstrakta diskurs, gör att texterna, trots 

svårigheter med att göra en exakt bedömning, måste klassificeras som abstrakta. De nämnda 
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fenomenen ökar texternas grad av abstraktion och används frekvent i texterna. Således 

påverkas läsbarheten för alla tre lärobokstexterna negativt, trots de konkretiseringar och 

verklighetsförankringar som görs och som borde påverka läsbarheten positivt. 

 

5.3 Orsakssamband 

Det vanligaste problemet i texter till matematikuppgifter är att eleverna missar implicit 

information. En anledning till dessa svårigheter kan vara att eleverna har svårt att tolka och 

dra slutsatser av abstrakta samband (Myndigheten för skolutveckling 2007:10). Många 

skribenter inom det vetenskapliga språket framställer saker implicit trots att dessa hade 

behövts framställas explicit (Halliday & Martin 1993:84). 

      Orsakssambanden i de undersökta lärobokstexterna framställs både explicit och implicit, 

varav läsaren oftast behöver göra inferenser och någon form av tolkning. För Matematik 4000 

är de implicita orsakssambanden många. Exempel på sådana gavs i Exempel 1. Detta kan 

vålla många elever problem, då implicita samband enligt Knains konstaterande (2001:119) 

kräver att läsaren har en tillräcklig kunskap om den aktuella frågan eller situationen eftersom 

fler tolkningar överlämnas till läsaren. Även Reichenberg (2000) betonar att mer arbete 

överlämnas till läsaren i form av att hen måste göra inferenser. Inferenserna tillsammans med 

de explicita orsakssamband som hittas i texten hjälper läsaren att skapa en mental 

representation av innehållet i texten, vilket är viktigt för läsförståelsen (Reichenberg 

2000:25). Således påverkar mängden implicita orsakssamband lärobokstextens läsbarhet på 

ett negativt sätt. 

      I Matematik från A till E visade sig de explicita orsakssambanden vara frekventa. Det 

förekommer dock fler implicita orsakssamband, vilka kan vålla eleverna problem. Ett sådant 

exempel ges i Exempel 2, i meningen som är understruken. Vid dessa tillfällen är det av vikt 

att eleverna har en tillräcklig kunskap om situationen för att själva kunna tolka innehållet och 

göra inferenser. 

      Till skillnad från de första två läroböckerna, uppvisar Tal & Rum en hantering av 

orsakssamband som ger mycket stöd till läsaren. Ofta är orsakssambanden tydligt uttryckta. 

Detta sågs i Exempel 3, med markörer som exempelvis en följd är, orsaken är och en orsak 

till. Dessa verkar för en god läsbarhet, då innehållet inte kräver lika mycket tolkning och 

kunskaper för att läsaren ska kunna dra slutsatser av texten. 

      Vad som ska noteras är dock Knains påstående (2001:119) om att läsaren inte behöver 
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hitta orsaken, bara för att författaren har markerat orsakssambandet med en markör som 

därför. Det krävs således analyser av fler faktorer som påverkar lärobokstexternas läsbarhet 

för att vi ska kunna dra slutsatsen om huruvida läsbarheten för de tre texterna är god eller ej. 

Det är även viktigt att minnas Reichenbergs yttrande (2000:52), att förståelsen för de logiska 

satskonnektorerna är väsentlig för att kunna dra slutsatser av en texts innehåll. 

      En anledning till de många implicita orsakssambanden i lärobokstexterna kan, som 

Reichenberg (2000:25) påpekar, vara att läroboksförfattarna är specialister inom sina 

områden. Det finns även ett krav på texterna, menar Myndigheten för skolutveckling (2007), 

nämligen att de ska vara fullständiga och matematiskt korrekta för att inte kunna bli 

kritiserade av matematikkollegorna. Detta leder till att det finns en risk att texterna skrivs för 

matematiker och inte för elever (Myndigheten för skolutveckling 2007:18). Detta kan även 

kopplas till Gunnarssons påstående (1989:11) att samhällets specialiseringsgrad kan ha 

bidragit till en större distans mellan författare och läsare i facktexter. Eftersom läroböckerna 

har vissa likheter med facktexter, inte minst i form av den matematiska diskursen, är det inte 

helt otänkbart att Gunnarssons uttalande skulle kunna gälla även för läroböcker i matematik, 

eftersom det finns en risk att texterna kan hålla en nivå för matematiker och inte för elever. 

 

5.4 Texternas ordförråd 

Eftersom läroböcker, enligt Löwing (2004:118), styr kommunikationen i klassrummet, kan 

slutsatsen dras att läroböckernas förhållningssätt mot eleverna är viktig. Eftersom läroböcker 

ska kommunicera med alla elever i en klass, oavsett modersmål och fallenhet för ämnet, 

måste de vara varierade (Knain 2001:92). 

      Mottagargruppen för Matematik 4000 är gymnasieelever på naturvetenskapsprogrammet, 

teknikprogrammet och vuxenutbildningen. Språket i läroböckerna för dessa program måste 

därför ha ett innehåll som lämpar sig som grund för vidare studier, eftersom programmen är 

studieförberedande. Samtidigt kommer eleverna med olika förkunskaper till programmet, och 

läroböckerna bör därför vara anpassade efter detta. Matematik från A till E är till skillnad från 

Matematik 4000 inriktad mot gymnasieprogram som estetiska programmet och 

samhällsvetenskapsprogrammet. Även dessa är studieförberedande, vilket gör att den, givetvis 

tillsammans med undervisande lärare, bör främja elevernas matematiska kunskaper inför 

eventuella vidare studier. Precis som Matematik 4000 är Tal & Rum avsedd för elever på 

naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet och bör ha ett anpassat innehåll som 
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främjar elevernas kunskapsutveckling inför vidare studier. 

      I Matematik 4000 finns en variation bland uttryckssätten för uppgifterna, med text och 

med symboler. Detta gäller även för exempeluppgifter och annan text med informativt syfte. 

Samtidigt som läroboksförfattarna ger en beskrivning av beräkningarna, uttryckta i symboler, 

ges förklarande text. Detta skapar möjligheter för en ökad förståelse för vad som sker och vad 

symbolspråket uttrycker. Även i Matematik från A till E och Tal & Rum varieras det 

symboliska språket med text, vid exempeluppgifter och andra informativa textstycken. Att det 

symboliska språket kompletteras med text ökar chansen för att läsaren förstår vad som sker 

och varför, vilka är viktiga faktorer för att hen ska kunna ta till sig kunskap från texterna. 

      Enligt Säljö (2000) är det enkelt att hitta texter som kan vålla många människor problem. 

Obekant terminologi och otillräckliga förkunskaper gör att det är svårt att ta till sig en texts 

innehåll (Säljö 2000:187). Svårigheter med att ta till sig innehållet i en lärobok kan, utöver de 

faktorer som Säljö nämner, bero på det abstrakta begreppsförråd som är vanligt 

förekommande i denna typ av bok. Det är därför viktigt med en rätt språklig nivå, där 

eleverna har möjlighet att förstå texten och där den ökar elevers läslust och intresse för ämnet 

(Reichenberg 2000:3–4, 18). 

      I Tabell 2 framgår att andelen ovanliga ord i Matematik 4000 utgjorde 3,03 % av texten, 

medan de ämnesspecifika orden utgjorde 11,71 % och de sammansatta orden 7,20 %. Således 

ges att den andel ord som skulle kunna vålla eleverna problem, i form av ovanliga, 

ämnesspecifika eller sammansatta ord, är sammanlagt minst 14,74 % och maximalt 21,94 % 

av den totala mängden ord i texten. Som tidigare nämnt, kan ett ord inte klassificeras som 

både ämnesspecifikt och ovanligt i studien. Däremot kan ett sammansatt ord räknas som 

ämnesspecifikt eller ovanligt, varför vi får ett intervall mellan värdena 14,74 och 21,94 för 

andelen ord som skulle kunna vålla problem. Myndigheten för skolutveckling (2007:29) 

påstår att läsaren till en text bör förstå minst 95 % av orden för att kunna förstå textens 

innehåll. Med detta i åtanke, finns det en hel del ord i Matematik 4000 som kan missförstås 

och därmed hämma läsarens förståelse. 

      Vid ett projekt vid Göteborgs universitet visades att texters läsbarhet sjunker ju fler 

ovanliga ord den innehåller. Det visades även att de ord som orsakade mest svårigheter för 

elever med annat modersmål än svenska inte var de ovanliga orden utan de ord som läraren 

trodde att eleverna kände till och därför inte förklarade (Myndigheten för skolutveckling 

2007:29). Andelen ord som riskerar att vålla eleverna problem, med tanke på det 

mångkulturella samhälle vi lever i, är därför troligtvis större än det angivna intervallet. 

      Genom kontexten kan läsaren till Matematik 4000 oftast utröna de ovanliga ordens 
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betydelse och ifall informationen är av vikt, men för en ovan läsare kan dessa vålla problem. 

Vet inte läsaren vad ett ord betyder, kan hen heller inte alltid avgöra hur viktig informationen 

i frågan är. Detta kan vara en bidragande orsak till att elever ofta letar efter så kallade 

signalord, som Myndigheten för skolutveckling (2007:20) och Englund med flera (1994:9–

10) beskriver. 

      I Tabell 2 presenterades följande värden för Matematik från A till E: andelen ovanliga ord 

är 3,47 %, andelen ämnesspecifika ord 11,11 % och sammansatta ord 5,45 %. Den totala 

andel ord som skulle kunna vålla problem är således minst 14,58 % och som mest 20,03 %. 

Med dessa procentsatser finns det, precis som hos Matematik 4000, ett tämligen stort antal ord 

som kan påverka läsarens förståelse på ett negativt sätt. 

      De flesta ord går att med inferering förstå och man kan därmed avgöra huruvida de 

innehåller viktig information eller ej. Detta är dock något som kan vålla en ovan läsare 

problem. Tillsammans med de höga värden för ord som skulle kunna utgöra svårigheter för 

läsaren påverkar detta textens läsbarhet på ett negativt sätt. Textens svårighetsgrad torde även 

kunna påverka elevernas vilja att leta signalord. Är texten för enkel, riskerar eleven att bli 

slarvig då hen kan direkt tycka sig se vad som efterfrågas. Är texten istället för komplicerad 

för eleven, är risken att hen inte ens gör en tolkning av innehållet utan direkt börjar leta 

signalord, för att kunna lösa uppgiften. Vid en för enkel text är risken även att elevens språk 

inte utmanas och att ordförrådet därför inte utökas. 

      För Tal & Rum gavs följande värden i Tabell 1: 2,38 % ovanliga ord, 8,17 % 

ämnesspecifika ord och 5,67 % sammansatta ord. De ord från dessa tre kategorier som kan 

orsaka svårigheter för läsaren, beroende på hens förkunskaper och läsförmåga, är minst 10,55 

% av den totala mängden ord och maximalt 16,22 %. Dessa värden är lägre än för de andra 

två läroböckerna, vilket tyder på en högre läsbarhet med avseende på andelen ord som kan 

vålla problem för läsaren. Elevens behov av att leta signalord kan därmed tyckas vara något 

mindre i denna lärobokstext. Även i Tal & Rum kan läsaren ofta med hjälp av kontexten 

utröna en ungefärlig betydelse för orden samt huruvida de innehåller viktig formation eller ej. 

      Österholm (2006:29) hävdar att det inte är terminologin som gör matematikämnet svårt. 

Däremot kan terminologin påverka läsförståelsen. De ord som oftast vållar problem, enligt 

Löwing (2006:145), är de ord som har dubbla betydelser, det vill säga betyder en sak i det 

vardagliga språket och en annan sak i det matematiska. Sådana uttryck, menar Myndigheten 

för skolutveckling (2007:16–17), är i synnerhet problematiska för andraspråkselever som i sin 

språkutveckling förstått den vardagliga betydelsen men inte den matematiska, men även 

elever med svenska som modersmål behöver hjälp med att erövra det matematiska språket. 
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Ord med dubbla betydelser bör därför inte undvikas, utan behandlas utifrån den matematiska 

betydelsen så att eleverna senare kan införliva dem i sitt ordförråd. I läroplanen för 

gymnasieskolan, GY11, står bland annat att eleverna ska utveckla sin förståelse för de 

matematiska begreppen och sin förmåga att ”kunna nyttja och beskriva matematiska termers 

innebörd och samband mellan dessa” (Skolverket 2011:90). Eftersom läroboken, enligt 

Reichenberg (2000:27), har en viktig roll i skolelevers vardag är det både undervisande 

lärares och lärobokens uppgift att bistå eleverna med denna kunskap. Således är det av vikt att 

läroboken inte undviker det matematiska språket allt för mycket, då dessa ord mer eller 

mindre är nödvändiga att använda. De ord som har dubbla betydelser är i studien medräknade 

bland de ämnesspecifika orden. Ett exempel på ett sådant uttryck som förekommer i 

läroböckerna är Teckna ett uttryck, där det inte är frågan om en bild som ska ritas utan ett 

matematisk uttryck som ska ställas upp. 

      De ämnesspecifika orden i lärobokstexterna tydliggörs oftast med en beskrivning eller ett 

exempel, vilket ökar möjligheten för eleven att förstå innehållet. En rimlig anledning till att 

dessa förklaras är att de är centrala för innehållet samt att eleverna förväntas utveckla sina 

kunskaper inom den matematiska diskursen. Som en följd av att dessa ord förklaras och 

förtydligas med hjälp av exempel, kan det tyckas givet att dessa ord heller inte är de som 

skapar de största svårigheterna för läsaren. 

      Som visas i Tabell 1, dominerar de ämnesspecifika orden i texterna. I Tabell 2 ges sedan 

statistik över de ämnesspecifika orden uppdelade på adjektiv, substantiv och verb. I alla de tre 

läroböckerna utgör substantiven en klar majoritet, med procentandelar mellan 81,05 % och 

90,70 %. (Hur detta påverkar texternas läsbarhet diskuteras i 5.5 Substantiven i texterna.) 

      De sammansatta orden är, enligt Reichenberg (2008:35), mer specialiserade än sina 

grundord, vilket medför att de därför även är ovanliga. Sammansatta ord är i synnerhet svåra 

för elever med annat modersmål än svenska eftersom dessa är längre än sina grundord. Enligt 

Hellspong (2001:27) är de sammansatta orden vanliga i innehållstunga texter. 

      Andelen sammansatta ord är högst i Matematik 4000, där de utgör 7,20 % av den totala 

mängden ord och lägst i Matematik från A till E, där de utgör 5,45 %. I Tal & Rum utgör 

dessa ord 5,67 % av den totala mängden ord. Endast de sammansatta orden utgör för varje 

lärobok en större andel än de 5 % som är det maximum för andelen ord som läsaren kan 

missförstå, för att ändå kunna förstå innehållet i den lästa texten. Detta medför att texternas 

läsbarhet för en elev med annat modersmål än svenska, med utgångspunkt i Reichenbergs 

(2008:35) påstående, är tämligen låg.  

     Generellt sett, med de två försvårande omständigheterna gällande de sammansatta orden, 
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det vill säga att de inte ser ut som sina grundord och inte alltid har samma betydelse som 

grundordet, är texternas läsbarhet, att döma utifrån ovanliga, ämnesspecifika och sammansatta 

ord, för elever oberoende av deras modersmål, relativt låg. Matematik 4000 är den text som 

har de högsta värdena för andelen ord som kan vålla problem och andelen sammansatta ord. 

Matematik 4000 kan därmed tänkas ha den lägsta läsbarheten. De näst högsta värdena för 

andelen ord som skulle kunna orsaka svårigheter har Matematik från A till E, vars värden 

ligger strax under värdena för Matematik 4000. Matematik från A till E har dock den lägsta 

andelen sammansatta ord, med 0,22 procentenheter lägre än Tal & Rum. Eftersom skillnaden 

mellan dessa andelar sammansatta ord inte är större, torde Matematik från A till E ha något 

sämre läsbarhet än Tal & Rum, vars värde för andelen ord som kan vålla problem är ungefär 

fyra procentenheter lägre än värdena för Matematik från A till E. Utifrån denna utgångspunkt, 

med avseende på ordförrådet, borde således Tal & Rum kunna betraktas som den lärobok som 

har högst läsbarhet. 

 

5.5 Substantiven i texterna 

I alla de tre lärobokstexterna dominerar substantiven över verben. I Tabell 4 ges att 

Matematik 4000 innehåller 31,33 % substantiv och 20,40 % verb, Matematik från A till E 

innehåller 31,55 % substantiv och 18,48 % verb, medan Tal & Rum som innehåller 27,59 % 

substantiv och 19,36 % verb. 

      Genom nominaliseringar kan information komprimeras, vilket skapar utrymme för mer 

information. Detta är vanligt i läroböcker och facktexter. När informationsflödet tätnar, blir 

texten dock mer komplex och kan bli svår att förstå för en ovan läsare. I samband med att en 

texts innehåll komprimeras, tas sambandsmarkörer bort, vilket försvårar läsningen 

(Myndigheten för skolutveckling 2007:21, 34). Inom den naturvetenskapliga diskursen är 

nominaliseringar vanliga. De medverkar till att bygga upp kedjor av argument och 

sammanfogar kategorier, vilket är naturvetenskapens två huvudsakliga funktioner (Knain 

2001:110). 

      Andelen nominaliseringar inom texterna är för Matematik 4000 3,39 %, Matematik från A 

till E 5,29 % och Tal & Rum 6,95 %. Med utgångspunkt i detta  är informationen i Matematik 

4000 minst komprimerad och därmed minst komplex och mer lättläst än de övriga 

lärobokstexterna. Informationen i Matematik från A till E är något mer komprimerad och 

texten något mer svårläst än Matematik 4000, medan informationen i Tal & Rum är mest 
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komprimerad av de tre lärobokstexterna. Detta resulterar i att texten även blir mest komplex 

och svårläst jämfört med de andra två läroböckerna. Med tanke på att informationen i Tal & 

Rum är mest komprimerad, kan det samtidigt tyckas anmärkningsvärt att lärobokstexten i 

genomsnitt innehåller mer än dubbelt så många ord per sida. Värt att notera är dock att 

läroboksförfattarna till Tal & Rum ger fler förklaringar i löpande text, vilket resulterar i mer 

text. 

      En texts läsbarhet påverkas av graden av informationstäthet, vilken bestäms av 

nominalkvoten. Läroböcker för högstadiet har en nominalkvot runt 1,00 (Melin & Lange 

2000:48–49). Nominalkvoterna för läroböckerna ges i Tabell 4, som visar en NQ på 1,54 för 

Matematik 4000, 1,71 för Matematik från A till E och 1,42 för Tal & Rum. En anledning till 

att nominalkvoten för läroböckerna i studien är högre än texttypen i genomsnitt, är att det 

matematiska språket är rikt på substantiv, vilket visades i Tabell 3. Matematikens terminologi, 

med ord som exempelvis exponentialfunktion, logaritm och potensfunktion, används flitigt i 

de analyserade kapitlen i läroböckerna och höjer därmed andelen substantiv i texterna. 

Nominalkvoten resulterar i att alla tre läroböckerna har en nominal stil, som enligt Hellspong 

(2001:27–28) är informationstätt och rikt på nominalfraser. Den nominala stilen är tyngre att 

läsa än den verbala stilen, vilket påverkar lärobokstexternas läsbarhet negativt. 

Nominalfraserna kan ge informationstäta och tunglästa meningar vilket är typiskt för den 

nominala stilen (Hellspong 2001:27–28). 

      Förekomsten av nominalfraser var frekvent och det var inte ovanligt med nominalfraser 

med 7–9 ord. De genomsnittliga längderna för nominalfraserna i lärobokstexterna var 4,31 

ord för Matematik 4000, 3,29 ord för Matematik från A till E och 3,87 ord för Tal & Rum. 

Eftersom många nominalfraser innehöll enheter som exempelvis 6 s och 20 °C, vilket tidigare 

nämnts (se 5.2 Graden av abstraktion i texterna), är de genomsnittliga längderna för 

nominalfraserna tämligen korta. De låga genomsnitten verkar för en god läsbarhet trots att 

nominalfraserna är många, men eftersom nominalfraserna i de tre läroböckerna regelbundet är 

långa, påverkas generellt sett läsbarheten negativt. Med avseende på dessa faktorer 

tillsammans med texternas NQ, kan det tänkas att Matematik 4000 har en relativt god 

läsbarhet, eftersom nominalkvoten 1,54 till stor del beror på terminologin inom matematiken 

samtidigt som nominalfrasernas längd i genomsnitt är strax över 4 ord trots många 

nominalfraser på två ord. Med samma resonemang kan även Matematik från A till E tänkas ha 

en något högre läsbarhet än Matematik 4000 tack vare nominalfrasernas genomsnittliga längd, 

med en NQ på 1,71 och en genomsnittlig nominalfras på strax över 3 ord. Tal & Rum kan i 

sin tur tänkas ha en något högre läsbarhet än Matematik 4000 men något lägre än Matematik 
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från A till E läroböckerna, med en NQ på 1,42 och en genomsnittlig nominalfras på 3,87 ord. 

 

5.6  Texternas meningsbyggnad 

En texts tyngd påverkas bland annat av dess fundament. Hellspong (2001:28), Reichenberg 

(2008:39) samt Melin och Lange (2000:70–71) menar att en text som är högertung är mer 

lättläst än en vänstertung. De vänstertunga meningarna är vanligt förekommande i formell 

prosa och belastar läsarens arbetsminne mer än de högertunga, vilket påverkar läsförståelsen. 

I Tabell 5 framgår att de genomsnittliga längderna för texternas fundament är 2,87 ord för 

Matematik 4000, 2,73 ord för Matematik från A till E och 3,09 ord för Tal & Rum. 

Fundamenten är i genomsnitt korta och bör inte anstränga läsarens arbetsminne. Fördelningen 

av ord till vänster och höger om de finita verben visar en klar högertyngd för alla tre 

läroböckerna. I detta avseende följer de således den normala meningen som Melin och Lange 

beskriver och kan betraktas som lättlästa. 

      I Exempel 6–9 illustrerades hur komplex meningsbyggnaden i de tre lärobokstexterna kan 

vara. I regel följer meningarna en hypotax organisering (Hellspong 2001:28), med satser som 

är över- och underordnade. 

 

5.7 Ordlängd, meningslängd och läsbarhetsindex 

I Tabell 6 visades att de genomsnittliga meningslängderna var 9,27 ord för Matematik 4000, 

10,28 ord för Matematik från A till E och 13,95 ord för Tal & Rum. Dessa meningslängder är 

korta jämfört med Reichenbergs påstående (2000:107–108) att skolböcker brukar ha en 

genomsnittlig ordlängd mellan 25 och 40 ord. Även Melin och Lange (2000:166) redogör för 

några genomsnittliga meningslängder där en ledare ligger runt 17,4 ord, fackpress runt15,9 

ord, nyheter 15,5 ord och riksdagstexter 17,7 ord. Melin och Langes värden är lägre än 

Reichenbergs. Således är det lätt att tro att den genomsnittliga meningslängden för texter i 

riksdagen, resulterar i att dessa meningar är lättare att förstå än de i skolböcker. Vad man ska 

komma ihåg är dock att korta meningar inte behöver betyda att en text är lättläst, vilket 

Platzack (1973:116–117) genom sin studie kommit fram till. 

      Huruvida de tre läroböckerna kan anses ha en god läsbarhet eller ej, går således inte att 

avgöra enbart efter de genomsnittliga meningslängderna. Vad dessa värden däremot visar är 

att satskonnektorerna i texterna är få eftersom de inte används för att binda samman satser till 



 51 

längre meningar. Detta i sin tur är positivt i det avseendet att läsningen underlättas för de 

elever som inte förstår satskonnektorernas betydelse eftersom dessa, enligt Reichenberg 

(2000:52), är nödvändiga för att kunna tolka och dra slutsatser från den lästa texten. 

      För att bestämma en texts komplexitet, beskriver Melin och Lange (2000) en 

standardmetod för läsbarhet, LIX. Textens komplexitet bestäms genom procentandelen långa 

ord och genomsnittlig meningslängd för grafiska meningar (Melin & Lange 2000:74). 

Andelen långa och överlånga ord visas i Tabell 6. Texten i Matematik 4000 består av 29,96 % 

långa ord och 3,07 % överlånga ord. Den har även en genomsnittlig ordlängd på 5,40 

bokstäver. I Matematik från A till E består texten av 24,54 % långa ord och 1,52 % överlånga 

ord. Den genomsnittliga ordlängden är 4,97 bokstäver. Texten i Tal & Rum består av 26,07 % 

långa ord, 2,90 % överlånga ord och har en genomsnittlig ordlängd på 5,15 bokstäver. Detta 

gör att Matematik 4000 har ett LIX på 39,23, Matematik från A till E ett LIX på 34,84 och Tal 

& Rum ett LIX på 40,02. Jämför man dessa värden med Melin och Langes tabell (2000:166) 

ges att Matematik 4000 kan tolkas som medelsvår, då det i tabellen står att texttypen dags- 

och veckopress har ett LIX på 39, vilket tolkas som medelsvårt. Matematik från A till E ligger 

med sitt LIX närmare skönlitteraturen, som i tabellen ges ett värde av 33 och tolkas som lätt, 

än dags- och veckopressens. Tal & Rum har ett något högre värde än dags- och veckopress i 

tabellen, och räknas därför som medelsvår. Med avseende på LIX är den även något mer 

svårläst än Matematik 4000. 

      De genomsnittliga ordlängderna för lärobokstexterna kan också jämföras med en tabell 

från Melin och Lange (2000:167), där ordlängden för Matematik 4000 kan liknas vid 

broschyren som har längden 5,43 och något högre värde än debattböcker och tidningstexter 

med längden 5,32. Matematik från A till E och Tal & Rum har båda något kortare 

meningslängd i genomsnitt än tidningstexter och debattböcker. I tabellen ges även att 

läroböckers genomsnittliga ordlängd är 5,59, vilket är längre än genomsnitten för 

lärobokstexterna i studien. Med avseende på ordlängden är det positivt för läsbarheten om de 

är kortare än texttypens genomsnitt, eftersom långa ord kan vålla problem för en ovan läsare. 

I synnerhet orsakar de, enligt Reichenberg (2008:35), problem för elever med 

invandrarbakgrund. 

      Avslutningsvis ges i Tabell 7 en sammanställning av de viktigaste värdena för de 

variabler, som påverkar texternas läsbarhet.  
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Tabell 7  Sammanställning av de viktigaste värdena för läroböckerna 

 Matematik 4000 Matematik från A till E Tal & Rum 

ord per sida
1 

111,06 99,54 227,14 

bilder per sida
1 

0,94 0,68 1,00 

ovanliga ord
2
 3,03 3,47 2,38 

ämnesspecifika ord
2
 11,71 11,11 8,17 

sammansatta ord
2
 7,20 5,45 5,67 

andel substantiv
2 

31,33 31,55 27,59 

andel verb
2 

20,40 18,48 19,36 

NQ 1,54 1,71 1,42 

antal ord i nominalfras
1
 4,31 3,29 3,87 

antal ord i fundament
1 

2,87 2,73 3,09 

antal bokstäver i ord
1
 5,40 4,97 5,15 

andel långa ord
2 

29,96 24,54 26,07 

andel överlånga ord
2 

3,07 1,52 2,90 

antal ord per mening
1
 9,27 10,28 13,95 

LIX 39,23 34,84 40,02 

1 
angivet

 
i genomsnitt 

2
 angivet per hundra ord 

 

Värdena i Tabell 7 är med några undantag relativt lika, vilket tyder på att skillnaderna mellan 

läroböckerna trots allt är små. Det förekommer dock ett flertal avvikande värden: för 

Matematik 4000 är andelen sammansatta ord  1,5–2 procentenheter högre än för de övriga 

texterna, Matematik från A till E har ett betydligt lägre LIX än de övriga två lärobokstexterna 

samt att Tal & Rum har ett genomsnitt för antalet ord per sida som är mer än dubbelt så 

många ord som för de övriga två läroböckerna. Tal & Rum har även en andel ämnesspecifika 

ord som är ungefär 3 procentenheter lägre än för de andra två texterna. 

 

5.8 Metoddiskussion 

Studiens styrka ligger delvis i den kombination av kvantitativ och kvalitativ metod som 

använts, bland annat eftersom den kvantitativa metoden stärker resultatet från den kvalitativa 

metoden. En svaghet skulle dock kunna vara sättet att hantera parametrar och matematiska 
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uttryck, vilka i studien har räknats som ett ord vid exempelvis beräkning av meningslängd. Ett 

alternativt sätt att hantera dessa skulle kunna vara att låta tecken såsom ”=” och ”/” skrivas ut 

som är lika med och dividerat med. På så sätt skulle bland annat den genomsnittliga 

meningslängden bli längre och eventuellt beskriva meningarna i texten på ett mer rationellt 

sätt. Med det sätt som dessa uttryck har hanterats i denna studie blir de genomsnittliga 

meningslängderna något kortare, eftersom långa matematiska uttryck oavsett längd beräknas 

som ett enda ord. 

   En nackdel med att skriva ut symbolernas betydelse är att detta skulle påverka andra 

granskningar som exempelvis andelen ämnesspecifika ord, där ord som egentligen inte 

skrivits ut tilldelas texterna. Exempelvis skulle tecknet ”/” ge två ord: dividerat och med, 

varav dividerat även skulle räknas som ett ämnesspecifikt ord. Att skriva ut tecknens 

betydelse skulle även kunna påverka antalet ord per sida och medföra att värdet för antalet ord 

ger felaktiga signaler om värdet visar att sidorna är packade med information när sidan fysiskt 

sett är luftig. Det skulle således vara vanskligt att avgöra vilka symboler som ska skrivas ut 

och när, och en inkonsekvent hantering skulle kunna påverka studiens reliabilitet negativt. 

      Fördelarna med mitt sätt att hantera dessa uttryck är även att det är enkelt att vara 

konsekvent genom granskningen och dess påverkan på de variabler som ska granskas är 

nästintill obefintlig. Studiens reliabilitet påverkas positivt av att hanteringen av dessa uttryck 

är konsekvent. 

 

6 Avslutning och fortsatt forskning 

Syftet med denna studie var att analysera läsbarheten i tre valda läroböcker på gymnasial 

nivå. Som framgår av studiens resultat och analys, har de tre läroböckerna både fördelar och 

nackdelar med avseende på deras läsbarhet. Det är helt enkelt inte möjligt att ange någon 

lärobok med högst läsbarhet, eftersom alla texterna i något avseende har en högre läsbarhet än 

de övriga. Alla de analyserade variablerna är avgörande för texternas läsbarhet, men att dra 

generella slutsatser rörande läroböckernas läsbarhet anser jag vara alltför komplext för att 

kunna genomföras i denna studie. Jag nöjer mig således med att konstatera att det inte är 

någon lätt uppgift för lärare och andra ansvariga att välja rätt lärobok till sina elever. 

      Denna studie har förhoppningsvis belyst språkets roll i läroböcker, eftersom den starkt 

påverkar elevers förståelse av både texternas innehåll och matematiken, vilket även tidigare 
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forskning visat. Ämnet skulle därför behöva uppmärksammas och diskuteras mer inom 

skolväsendet. Min erfarenhet säger mig att många matematiklärare, men även lärare inom 

andra skolämnen, inte är medvetna om svårigheter med exempelvis ords dubbla betydelser. 

Typiska begrepp för ett ämnes diskurs förklaras av naturliga skäl, men inte alltid ord med en 

relativt enkel vardaglig betydelse som i ämnets diskurs kan betyda något helt annat. 

      Avslutningsvis är det värt att notera att möjligheterna för vidare forskning är många. 

Exempelvis har denna studie fokuserat på läsbarheten för tre läroböcker i teorin, men för en 

mer givande diskussion kring läsbarheten vore det intressant att genomföra läsförståelsetest 

på en mängd elever för att även kunna jämföra de olika böckernas läsbarhet i praktiken. Det 

skulle också vara intressant att jämföra läsbarheten och språket i läroböcker som är uppdelade 

i två svårighetsgrader, vilket brukar förekomma i exempelvis läroböcker för högstadieelever. 

Som tidigare konstaterats är läsförståelsen nödvändig för förståelsen av matematiken, varför 

en granskning av denna typ av läroböcker är befogad. Det är en intressant fråga huruvida 

läroboksförfattarna endast förenklar det matematiska innehållet i de böcker som ska motsvara 

den lägre svårighetsgraden eller om de även tagit hänsyn till böckernas språk.  
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                  Språket i läroböcker i matematik 

Bilaga 1 

 

Från Matematik 4000 
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                  Språket i läroböcker i matematik 

Bilaga 2 

 

Från Matematik från A till E 
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                  Språket i läroböcker i matematik 

Bilaga 3 

 

Från Tal & Rum 
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                  Språket i läroböcker i matematik 

Bilaga 4 

 

Källkod för beräkning av ordlängd 
01  /*Textanalys*/ 

02   

03  max_chars = 50 

04  chars  = 0 

05  count  = 0 

06  counts_tot = 0 

07  chars_tot = 0 

08 

09  do while chars < max_chars 

10   chars = chars + 1 

11   /*say "chars="chars*/ 

12   rv = open(tmp, 'text_analys.txt') 

13   do while ~eof(tmp) 

14    raden = readln(tmp) 

15    /*say words(raden)*/ 

16    if words(raden) > 0 then do 

17     i = 1 

18     do while i <= words(raden) 

19      if length(word(raden, i)) = chars then do 

20       /*say "----"word(raden, i)*/ 

21       count = count + 1 

22       chars_tot = chars_tot + length(word(raden, i)) 

23      end 

24      i = i + 1 

25     end 

26    end 

27   end 

28   if count > 0 then do 

29    counts_tot = counts_tot + count 

30    say "Ordlängd   ="chars 

31    say "Antal träffar ="count 

32    say "" 

33   end 

34   count = 0 

35   rv = close(tmp) 

36  end 

37  say "Totala antalet ord    = "counts_tot 

38  say "Totala antalet tecken  = "chars_tot 

39  say "Genomsnittlig ordlängd = "chars_tot / counts_tot 
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                  Språket i läroböcker i matematik 

Bilaga 5 

 

Källkod för beräkning av meningslängd 
01  /*Textanalys*/ 

02 

03  count_words  = 0 

04  count_sentence = 0 

05 

06  rv = open(tmp, 'text_analys_meningar.txt', r) 

07   

08  do while ~eof(tmp) 

09   raden = readln(tmp) 

10   if words(raden) > 0 then do 

11   count = 0 

12    do while words(raden) > count 

13     count = count + 1 

14     count_words = count_words + 1 

15     if right(word(raden, count), 1) = "." then count_sentence = 

     count_sentence + 1 

16     if right(word(raden, count), 1) = "!" then count_sentence = 

     count_sentence + 1 

17    if right(word(raden, count), 1) = "?" then count_sentence = 

     count_sentence + 1 

18    end 

19   end 

20  end 

21  close(tmp) 

22 

23  say "Antal ord                  = "count_words 

24  say "Antal meningar             = "count_sentence 

25  say "Genomsnittlig meningslängd = "count_words / count_sentence 
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                  Språket i läroböcker i matematik 

Bilaga 6 

 

Statistik från det nationella provet i Matematik A under HT11 

De elever som statistiken bygger på har påbörjat in gymnasieutbildning innan hösten år 2010. 

   
 

Källa: 

http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=kursprov&p_verksamhetsar=201

1&p_termin=HT11&p_provkod=MAA&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skol_org_kod= 

 

  

http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=kursprov&p_verksamhetsar=2011&p_termin=HT11&p_provkod=MAA&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skol_org_kod
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=kursprov&p_verksamhetsar=2011&p_termin=HT11&p_provkod=MAA&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skol_org_kod
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                   Språket i läroböcker i matematik 

Bilaga 7 

 

Statistik från det nationella provet i Matematik C under HT11 

De elever som statistiken bygger på har påbörjat sin gymnasieutbildning före hösten år 2010. 

 
Källa: 

http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=kursprov&p_verksamhetsar=201

1&p_termin=HT11&p_provkod=MAC&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skol_org_kod= 

 

http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=kursprov&p_verksamhetsar=2011&p_termin=HT11&p_provkod=MAC&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skol_org_kod
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=kursprov&p_verksamhetsar=2011&p_termin=HT11&p_provkod=MAC&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skol_org_kod

