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SAMMANFATTNING 
Denna studie är en textanalys och undersöker det skrivna matematikspråket inom tre 
innehållsområden; algebra, geometri och statistik för att identifiera språkliga 
svårigheter. Det skrivna språket har jämförts i tre läroböcker från tre olika bokförlag i 
gymnasiekursen matematik 2c. Studien baseras på tidigare forskning om vad som 
karaktäriserar det skrivna skolspråket. De utvalda texterna inom de olika 
innehållsområdena har analyserats med avseende på abstraktion, informationstäthet, 
komplexitet och läsbarhet. Abstraktion och informationstäthet analyseras med 
textanalysmåtten nominalkvot, andel nominaliseringar. Informationstäthet analyseras 
med andelen substantiv och långa ord. Språket studeras med avseende på dess funktion. 
De traditionella textanalysmåtten läsbarhetsindex, meningslängd, långa ord, lexikal 
densitet och ordvariationsindex kvantifieras och analyseras för att studera komplexitet 
och läsbarhet. Valet av de textanalysmått som analyserats är också en begränsning i 
studien. Ett ytterligare perspektiv hade tillförts om texten analyserats med avseende på 
nominaliseringar, sats- och meningskonstruktioner, nominalfrasers uppbyggnad och 
ordvändning.  
 
Det teoretiska ramverket är Hallidays språkutvecklingsmodell, den språkteori Halliday 
utvecklat utgående från hur språket utvecklas, systemisk funktionell lingvistik 
tillsammans med Cummins modell för andraspråksutveckling.  
 
De olika innehållsområdena och de olika läroböckerna skiljer sig med avseende på de 
textanalysmått som beräknats. Algebraavsnittet i läroboken Ma 5000 från Natur & 
Kultur är i jämförelse enklare (nominalkvot 0.98, lexikal densitet 56 %, 25 % 
substantiv, 28 % långa ord och LIX 35.8). Geometriavsnittet från läroboken Ma2c 
Origo, Sanoma utbildning är förhållandevis enklare (nominalkvot 2.28, 26 % substantiv, 
24 % långa ord, lexikal densitet 45 % med ett beräknat LIX värde 37.5). Statistik-
avsnittet från läroboken Ma 2c från Liber är det enklaste (nominalkvot 1.68, 26 % 
substantiv, 34 % långa ord, lexikal densitet 56 %, beräknat LIX 44.5). Det högsta be-
räknade LIX värdet var algebratexten i Ma 2c från Liber (LIX 49.3). Det lägsta be-
räknade LIX värdet var Ma 5000 från Natur & Kultur, algebra (35.8).  
 
Förslag på ytterligare studier är att analysera gymnasiematematikläromedel dels med 
avseende på hur innehåll framställs med användandet av olika semiotiska resurser 
förutom texter även bilder, bildtexter, grafer, symboler och siffror. En ytterligare central 
frågeställning när det handlar om lärande är; ”Om jag beskriver det jag beskriver på det 
sätt som jag gör, uppfattas det jag beskriver på det sätt som jag önskar”. Det sistnämnda 
handlar om skrivar-respektive läsarperspektivet.  
 
Resultatet från denna studie visar att det skrivna språket i matematikläroböcker är svårt. 
Svårighetsgraden varierar inom de olika innehållsområdena och mellan de olika läro-
böckerna.  
 
 
 
 
Nyckelord: matematik, skrivet språk, abstraktion, informationstäthet, nominalkvot, läs-
barhetsindex 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
I mitt tidigare arbete som matematiklärare på gymnasiets naturvetenskapliga och 
tekniska program märkte jag ofta att eleverna hade svårigheter med de uppgifter som 
beskrevs med text. Eleverna var alla svenskfödda med svenska föräldrar boendes i ett 
brukssamhälle i Mellansverige. Samma fenomen upptäcktes när jag arbetade med 
gymnasieelever från en flerspråkig storstadsmiljö som gick något av gymnasiets yrkes-
program. Det eleverna från de olika miljöerna på olika sätt uttryckte var att de 
matematikproblem som de själva benämnde läsuppgifter var svåra att förstå. Det som 
gjorde att jag bestämde mig för att studera språket i matematikböcker på gymnasiets 
naturvetenskapliga program var när en enspråkig person i min närhet frågade om 
derivatans graf har samma innebörd som grafen för derivatan.  
 
Om matematikskolspråket vållar problem för en förstaspråksinlärare blir problemen 
större för en andraspråksinlärare med dubbla uppgifter (Axelsson & Magnusson 
2012:247; Hansson 2011:101). Andraspråksinlärarens dubbla uppgifter innebär att dels 
lära sig språket på en sådan nivå att det kan användas som verktyg, för att lära sig 
ämnet. Andraspråksinlärare får ett sämre resultat i skolan. Det märks tydligt i de 
nationella prov som genomfördes våren 2016 i gymnasieskolan (Skolverket 2016a). Det 
är en större andel utlandsfödda som inte får ett lägst godkänt betyg E. Av de elever som 
får betyg, så är det på varje betygssteg en lägre andel utlandsfödda med ett visst betyg 
jämfört med svenskfödda. Utlandsfödda elever definieras av Skolverket som elever 
födda i Sverige eller vars båda föräldrar är födda utomlands. Svenskfödda elever är 
födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige.  
 
Att lära sig språket på en sådan nivå att det kan användas som verktyg, innebär att lära 
sig skolspråket. Skolspråket skiljer sig från vardagsspråket för skolspråket ska användas 
för att förstå skoltexter. Skoltexter är skrivna på ett sådant sätt att de av läsaren upp-
fattas som abstrakta, specialiserade och informationstäta (Axelsson & Magnusson 
2012:250-251). Det tar lång tid att lära sig skolspråket så att det kan användas för att 
förstå skoltexterna (Cummins 2000:58-59).  
 
Det finns också ett samband mellan brister i språket och låga matematikresultat 
(Hansson 2011:101; Skolverket 2016b; Levin & Shohamy 2008:9). Resultatet från de 
nationella prov i matematik som genomförts våren 2016 inom gymnasieskolan visar en-
tydigt att utlandsfödda når ett sämre resultat i samtliga matematikkurser (Skolverket 
2016 a).  
 
Det som kan skapa svårigheter i skoltexterna är abstraktionen och ämnesspråks-
specialiseringen (Edling 2006:184; Magnusson 2011:231). Olika ämnens skoltexter 
skiljer sig i abstraktion. De naturvetenskapliga texterna är de mest abstrakta i jämförelse 
med svenska och samhällsorienterande texter förutom att de med tilltagande ämnes-
specialisering ökar mest i abstraktion (Edling 2006:85). Den fråga jag ställer mig är hur 
abstrakt, specialiserat och informationstätt är matematikspråket som det kommer till 
uttryck i gymnasieskolans läroböcker.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka det skrivna ämnesspråket i tre olika kursböcker från 
tre olika förlag i gymnasiekursen Matematik 2c. Jag vill få förståelse för vad i 
skoltexterna som skapar problem så att jag i matematikundervisningen kan anpassa 
språket och ge eleverna förutsättningar att räkna matematik där inte det skrivna språket 
blir ett hinder för att lyckas.  
 
För att uppnå syftet kommer jag att utgå från tre forskningsfrågor: 
 
Hur är texterna uppbyggda i tre olika läroböcker i matematik? 
Hur skiljer sig texterna mellan de olika läroböckerna? 
Vilket läsbarhetsindex, LIX har texterna i de olika läroböckerna? 
 
Jag kommer att studera matematikspråket från tre läromedelsleverantörer; Liber, Natur 
och Kultur och Sanoma utbildning. Jag har valt ut ett avsnitt från tre innehållsområden; 
algebra, geometri och statistik från varje lärobok.  I studien jämför jag dels hur det 
skrivna språket ser ut inom de olika innehållsområdena förutom att jämföra det skrivna 
språket i de tre läroböckerna.  
 
För att besvara den första och andra forskningsfrågan studeras texternas abstraktion, 
informationstäthet och komplexitet och jämförs med varandra. Andelen informations-
bärande ord, andelen långa ord, antalet meningar och ordklasser kvantifieras och 
nyckeltal beräknas. Läsbarhetsindex beräknas manuellt men även med hjälp av ett 
verktyg, checktext (Linköpings universitet 2015) 
(http://www.ida.liu.se/~arnjo82/webblattlast/webblattlast/checktext/) med vars hjälp 
även ett ordvariationsindex uppskattas.  
 
1.3 Avgränsning 
De semiotiska resurserna inom läroböckerna i matematik utgörs av det skrivna språket, 
siffror, tal, bilder, bildtexter och symboler. Den avgränsning jag gör är att endast under-
söka det skrivna språket. Det skrivna språket analyseras inte med avseende på vilka ord 
som används som bidrar till att göra texten specialiserad, förutom att ordvariationsindex 
beräknas.   
 
1.4 Disposition 
I kapitel 2 redovisas tidigare forskning om skolspråket, ämnesspråket och det skrivna 
matematikspråket som haft betydelse för analysen i denna undersökning. Det teoretiska 
ramverket; Hallidays språkutvecklingsmodell för förstaspråksinlärning och språkteori 
systemisk funktionell lingvistik SFL samt Cummins modell för andraspråksinlärning 
beskrivs i kapitel 3. I kapitel 4 beskrivs de textanalysverktyg som används. I kapitel 5 
beskrivs materialet och metoden, de läroböcker och de avsnitt som valts ut. I kapitel 6 
redovisas och analyseras resultatet som sammanställts i tabellform. I kapitel 7 
diskuteras resultatet.  
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2 Tidigare forskning  
Kapitlet tar upp tidigare forskning som beskriver de sammanhang och situationer där 
skolspråket och vardagsspråket används för skapandet av skolkunskap och vardags-
kunskap. Det har relevans för att förstå andraspråkselevers utmaningar att både lära in 
andraspråket och andraspråkets skolspråk successivt. Kapitlets nästa del inleds med en 
beskrivning av de språkfunktioner eller de språkliga kompetenser som behöver 
utvecklas för att lära sig skol- och ämnesspråket. De egenskaper som är specifika för 
skoltexterna beskrivs och förklaras. Det har relevans för valet av de textanalysverktyg 
som används i denna studie. Slutligen beskrivs tidigare forskning om det skrivna 
ämnesspråket i matematik. Vilket har relevans i jämförelsen med denna studies resultat 
och det resultat som tidigare forskning visar.  
 
2.1 Vardagsspråket, skolspråket och ämnesspråkets egenskaper 
Det språk eleverna har när de kommer till skolan har utvecklats i vardagliga situationer, 
för att lösa vardagliga problem i sammanhang där även kroppsspråket använts som en 
del i kommunikationen (Skolverket 2016b:4). Meningsskapandet har skett i dialog i en 
kontext med möjlighet till förtydligande och konkretiserande (Schleppegrell 2004:74). 
Vardagsspråket används för att skapa konkret kunskap, vardagskunskap som i huvudsak 
förhandlas fram i tal i ett sammanhang (Axelsson & Magnusson 2012:250).  
 
Det språk eleverna möter i skolan är till stor del skriftligt och självbärande (Axelsson & 
Magnusson 2012:250). Centralt för övergången från vardagsspråket till skolspråket är 
övergången från det konkreta till det abstrakta där det sker en förändring av perspektivet 
på kunskap. Världen omtolkas till att omfatta strukturer, generaliseringar och samman-
hang (Edling 2006:186). Det är skolspråket i sig som är centralt för detta menings-
skapande som sker i monolog med lågt kontextuellt stöd (Schleppegrell 2004:74). 
Förutom att lära sig skolspråket behöver elever lära sig ämnesspråket som behövs för att 
uttrycka den specialiserade ämneskunskapen.  
 
De språkliga kompetenser som behöver utvecklas för att lära sig skol- och ämnesspråket 
är; att läsa och förstå skoltexter som är generaliserade, abstrakta och ökar i abstraktion 
mellan skolåren, specialiserade, informationstäta och komplexa. Lära sig använda ett ut-
vecklat ämnesordförråd. Det som bland annat skiljer mellan olika ämnesspråk är olika 
texttyper och genrer som karaktäriserar ämnet, ämnets ordförråd, abstraktionsmönstren 
(Edling 2006:188; Skolverket 2016b:5).  
 
Det som gör texter generaliserade och abstrakta är när det saknas markörer för tid och 
rum. Texten “ När européerna kom till andra världsdelar tänkte de sig att de upptäckte 
nya kontinenter, trots att där redan bodde människor” (Liberg 2000:111) är ett exempel 
på det. Läsaren förväntas känna till när européerna kom till andra världsdelar. Det för-
väntas också att läsaren känner till vilka andra världsdelar européerna kom till. Det gör 
att det skapas en distans till läsaren som inte dras in i texten när konkreta aktörer saknas 
(Schleppegrell 2004:58). Graden av abstraktion är beroende av om specifika, generella 
eller abstrakta referenser används (Edling 2006:70). Referenserna i texten; européerna, 
världsdelar, kontinenter är generella och abstrakta.  
 
Ordförrådet i skolspråket bidrar till specialiserade skolspråkstexter. Ordförrådet kan 
delas upp i; allmänt förekommande skolspråksrelaterade ord, specialiserade facktermer, 
ord som är frekventa i vardagsspråket med en särskild betydelse i skolspråket samt 
abstrakta skriftspråkliga ord (Bailey 2007:12; Enström 2013:173). Om de svåra orden 
och begreppen ges en fyllig, språklig omgivning så det i texten finns anknytande in-
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gångar till andra perspektiv så underlättar det förståelsen (Beck, Mc Keown & Worthy 
1995:233-234). 
 
Nominaliseringar, grammatiska metaforer det vill säga substantiv som är omvandlade 
verb och adjektiv gör texter informationstäta, svårtillgängliga och svårlästa (Chan 
2015:308; Magnusson 2011:2-3; Magnusson 2011:228). När partikelverben ”ta in” eller 
”läsa av” görs om till substantiven intagning och avläsning är det exempel på 
nominaliseringar av verb. Några fler exempel är när; ”sätter betyg” ersätts med ”betyg-
sättning”. Det som händer i texten är att texten blir tätare och den blir abstrakt när de 
konkreta aktörerna faller bort (Magnusson 2011:54). När ”läraren sätter betyg” ersätts 
med ”vid betygsättning …”, faller aktören, i det här fallet ”läraren” bort förutom att det 
blir en nivåväxling. Satsen ”Läraren sätter betyg” ersätts med nominalfrasen ”betyg-
sättning” (Magnusson 2011:55; Edling 2006: 45). När adjektivet ”glad” uttrycks med 
substantivet ”glädje” är det en nominalisering av ett adjektiv. Nominaliseringar av verb 
och adjektiv är de två vanligaste typerna som förekommer i andraspråkselevers 
gymnasietexter (Magnusson 2011:225). Återkommande ord som uttrycks i en annan 
form; faktor, faktorisering, faktorisation uppfattas som ord oberoende av varandra som 
när de inte förklaras, vilket de ofta inte gör i de matematiska texter där de förekommer 
inte förstås av avancerade inlärare (Chan 2015:308). Det finns en koppling mellan fler-
språkiga elevers bruk av nominaliseringar och skolspråkets tilltagande specialisering 
som en möjlig förklaring till skillnad i skolresultat mellan en- och flerspråkiga elever 
(Magnusson 2011:231, 234). 
 
Sats- och meningskonstruktioner bestående av långa meningar, långa och tunga 
inledande led, meningar med satser som sammanbinds av avancerade samman-
bindningslänkar (precis, som, trots, även om) blir komplexa (Liberg 1996:127-142; 
refererad i Liberg 2000:110). Det som också bidrar till komplexiteten är när passiva 
konstruktioner används istället för konkreta aktörer som utför handling (Liberg 2000:3). 
Hur innehållet i texten framförs med avseende på verbanvändningen är också 
bidragande. Verb som bär fram abstrakta innehåll, vilket ofta verben; är, blir, har eller 
vad man anser, tycker och tänker gör att texten blir generaliserande och abstrakt (Liberg 
2000:113). 
 
2.2 Det skrivna matematikämnesspråkets egenskaper 
Det matematiska skrivna språket består av ett vardagsspråk och ett ämnesspråk som 
förekommer parallellt och i olika grad inom de olika matematiska innehållsområdena; 
algebra, statistik, geometri, aritmetik (Bergvall 2016:75; Ribeck 2015:113). Det skrivna 
språket i gymnasiets matematikläroböcker (i fortsättningen benämns dessa gymnasie-
materialet) är enkelt med låga värden på ytliga textanalysmått (Ribeck 2015:104) i 
jämförelse med samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga texter (Ribeck 2015: 
290-293). De läroböcker som avses är Gleerups interaktiva matematikböcker; Exponent 
1a, 1b, 1c och Natur och Kultursmatematikböcker Matematik 5000; 1a, 1b, 1c, 2b, 2c, 
3b, 3c, 4 (Ribeck 2015:275). Det som ändå gör texterna i läroböckerna svårtillgängliga 
är användningen av en hög andel substantiv som skapar informationstäta texter (Ribeck 
2015:297).  
 
Texter inom olika innehållsområden skiljer sig inom grundskolans Trends in 
International Mathematics and Science Study, TIMSS tester. De mest specialiserade 
texterna, som uttrycks med de mest specialiserade facktermerna är ämnesspråket inom 
geometri. Ämnesspråket inom algebra uttrycks även med ett specialiserat ämnesspråk 
men inte i lika hög grad som inom geometri. Det skrivna språket som används inom 



 

5 
 

statistik och aritmetik är ett mycket vardagligt språk (Bergvall 2016:77). Det innehålls-
område som innehåller flest substantiv och långa ord är statistik, vilket gör statistik-
texten informationstät. Algebra och geometri har en medelhög grad av informations-
täthet och aritmetik har en låg grad. Statistik och aritmetik innehåller preciserade texter 
uttryckta genom framförställda och efterställda attribut i nominalfraser. Geometri har en 
medelhög precisering och algebra en låg. De lägst generaliserade texterna finns inom 
statistik och aritmetik. De innehåller en hög grad av personifiering, vilket innebär att 
texterna rör specifika objekt och situationer som uttrycks med egennamn och personliga 
pronomen. Texter inom geometri är de mest generaliserade och uttrycks med passiv 
form. Algebra ligger under medel. Statistiktexter är de mest distanserade och komplexa 
i motsats till texterna inom algebra som är de lägst distanserade och komplexa. 
Aritmetik och geometri hamnar på medel. (Bergvall 2016:65-66).  
 
De svårigheter som uppmärksammats i det skrivna, svenska matematikspråket har även 
uppmärksammats i de engelska matematikläromedlen som används av andraspråks-
inlärare. Det är orden som skapar utmaningar på olika språkliga nivåer. Orden i sig, den 
tekniska vokabulären som är unik för ämnet har andraspråksinläraren ofta svårigheter 
att relatera till sin vardag för att skapa mening. När vardagliga ord, verb som uttrycker 
en handling som andraspråksinläraren har tagit in i sitt lexikon och använder i sitt 
dagliga liv används, så är betydelsen en annan inom matematiken. Ett annat problem är 
meningsuppbyggnaden i problemlösande uppgifter. Andraspråksinläraren behöver hitta 
huvudordet i frågeställningen. Om huvudordet är ett substantiv är det ofta omgivet av 
adjektivattribut i förledet och prepositionsfraser eller bisatser i efterledet, vilket 
försvårar för andraspråksinläraren att hitta vad som efterfrågas i uppgiften. Problem-
lösande uppgifter kan också bestå av en lång mening. Det gör att meningen innehåller 
många informationsbärande ord, meningen kanske inleds med en bisats för att placera 
frågeställningen i ett sammanhang, men som gör det komplext för andraspråksinläraren 
att verkligen förstå uppgiften (Chan 2015:307-309).  
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3 Teoretiskt ramverk 
Hallidays språkutvecklingsmodell, den språkteori Systemisk funktionell Lingvistik, 
SFL som Halliday utvecklat utgående från sin språkutvecklingsmodell utgör det 
teoretiska ramverket tillsammans med Cummins teorier om andraspråkets utveckling. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av hur språket utvecklas samtidigt som barnet växer 
upp. De nivåer som utvecklar språkfunktioner som är centrala för att förstå skolspråket 
betonas. Därefter beskrivs de färdigheter en andraspråksinlärare behöver utveckla för att 
först lära sig vardagsspråket och därefter skolspråket. Sist beskrivs de delar av SFL som 
kan förklara hur och varför skolspråket skiljer sig mellan olika kontexter. 
 
3.1 Om att lära sig språkets funktioner 
När barnet lär sig ett språk sker det samtidigt som barnet utvecklas. Utvecklingen av 21 
språkliga funktioner sker i progression (Halliday 1993:116). Den första funktionen är att 
spädbarnet lyssnar, uppmärksammar ljud och vänder sig mot ljudet. Den sista 
funktionen är att barnet som nu är i tonåren, lärt sig att lärande av ett språk, lärande 
genom ett språk, lärande om språk sker på många olika sätt. När barn lär sig språket, 
ska de också lära sig att lära språket (Halliday 1993:93). De olika funktionerna; lära sig 
prata, lära sig lära att prata ett språk i en kontext, lära sig skriva och lära sig lära i skolan 
i nya kontexter sker stegvis. Utmaningen är att lära sig lära och att lära språket genom 
vilket vi lär. Det Halliday beskriver är hur barnet först utvecklar ett vardagsspråk som 
därefter utvecklas vidare till ett skolspråk.  
 
Några steg i lärandet om språket öppnar fler dörrar. En av de funktionerna ”magic 
gateway” (Halliday 1993:98) handlar om steget in i grammatiken och är en av de mest 
kritiska eftersom grammatisk generalisering är vägen in i språket och till sunt förnuft 
kunskap (Halliday 1993:111).  
 
Generalisering, en funktion och en färdighet som är central för behärskandet av skol-
språket börjar barnet träna tidigt. Det börjar med inlärning av ett ord, ordet klassificeras 
och så småningom hamnar det i en taxonomi. Frukt är en slags mat, bär är en slags frukt 
och hallon är ett slags bär. Meningsskapande, den enskilt viktigaste funktionen i språk-
utvecklingen (Halliday 1993:100) är när barnet förstår vad som händer och formulerar 
ett yttrande. Ett annat kritiskt utvecklingssteg är när barnet förmedlar okänd information 
som det sedan tar med sig in i nya situationer (Halliday 1993:103).  
 
Språkutvecklingsmässigt börjar nu barnet närma sig de funktioner som är nödvändiga 
för att förstå skolspråket. Nästa steg är att utveckla logiska semantiska relationer, lära 
sig abstrakta termer, flytta in grammatiska metaforer, verb och adjektiv som uttrycks 
med substantiv och börja strukturera. En sats blir ett innehåll, ett meddelande med 
information. Därefter lär sig barnet abstraktion som är svårt, nödvändigt och en förut-
sättning för litteracitet och nyckeln till grundskolan.  Att förstå abstrakta enheter, att 
förstå symboler och förstå vad symbolerna förmedlar är ett helt nytt sätt att lära. Sent i 
språkutvecklingen kommer grammatiska metaforer som är nyckeln till nästa nivå, till 
gymnasieutbildning och till utbildning som är disciplinbaserad och teknisk (Halliday 
1993:111). De kompetenser Halliday beskriver är nödvändiga för att klara utmaningen 
att lära sig lära och lära sig språket genom vilket vi lär (Halliday 1993:93).  
 
3.2 Andraspråksinlärares utmaningar att utveckla språkliga 
färdigheter 
En andraspråksinlärare som lär sig det andra språket efter det första behöver i sitt andra 
språk lära sig de funktioner Halliday beskriver. De färdigheter en andraspråksinlärare 
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behöver utveckla för att behärska vardagsspråket benämns Basic Interpersonal 
Communicative Skills, BICS, vilket tar cirka två år att utveckla. De färdigheter som 
krävs för behärskandet av skolspråket benämns Cognitiv Academic Linguistic 
Proficency, CALP. Det tar minst fem år att utveckla CALP färdighet (Cummins 
2000:57-59). För att använda språket för lärande krävs kognitivt utvecklade funktioner. 
Språkutveckling och kognitiva funktioner bör betraktas på samma sätt eftersom de 
kognitiva funktionerna är kontext eller diskursbundna. Anledningen till att det tar 
mycket längre tid att utveckla skolspråket är att det används i kontexter med lågt 
kontextuellt stöd och hög abstraktionsnivå (Cummins 2000:68). CALP färdigheter 
används för att läsa och förstå skoltexter som är generaliserade abstrakta, specialiserade, 
informationstäta och komplexa. 
 
3.3 Systemisk funktionell lingvistik SFL 
Systemisk Funktionell Lingvistik, SFL är en språkteori som kan användas för att för-
klara hur och varför skolspråket skiljer sig mellan olika kontexter. Anledningen är att 
språket inom SFL ses som ett meningsskapande system som fokuserar på språkets 
funktion i termer av vad det ger oss möjlighet att göra och betyda (Schleppegrell 
2004:19, 45). Inom SFL studeras språket tillsammans med den kontext det befinner sig i 
(Kuymcu 2009:120). Utgångspunkten är att språket fyller en funktion, det skapar en 
mening i en kontext vilket innebär att språket förändras utifrån den kontexten 
(Schleppegrell 2009:49, 114). I skolan är syftet med de samhällsvetenskapliga ämnena 
att beskriva, förklara, analysera och tolka olika händelser och relationer. Det är en 
skillnad jämfört med de naturvetenskapliga ämnena där syftet är att beskriva, förklara 
och bevisa olika fenomen och händelser i naturen (Hägerfelth 2009:191,194).  
 
Språket inom de olika kontexterna kan studeras med den språkmodell som utvecklats 
inom SFL eftersom det är ett verktyg och ett strukturerat arbetssätt (Kuymcu 2009:119). 
Texten delas upp i mindre enheter, analyseras med avseende på funktion för att skapa 
mening. Beroende på vilken kontext språket befinner sig i kan därefter enheterna sättas 
samman på ett omarbetat sätt för ökad läsbarhet eller produktion av skoltexter (Kuymcu 
2009:127-139). Vilket beskrivs av Schleppegrell som i sin föreläsningsvideo 
(Schleppegrell 2009) berättar om hur små barn utvecklar ett metaspråk när de arbetar 
språkutvecklande med SFL.  
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4 Två sätt att analysera text 
I denna studie analyseras det skrivna språket dels med en funktionell språklig analys, 
där jag hämtat inspiration av Bergvall (2016). Dels med en klassisk grammatisk analys 
där inspiration delvis hämtats från Ribeck (2015) och delvis från Mattsson (2015). Det 
som analyseras inom både SFL och inom den kvantitativa analysen är vid en ytlig 
betraktelse väldigt lika. Men det är framförallt två saker som skiljer. Det ena är 
omfattningen det andra är sättet att analysera enligt (Holmberg, Karlsson & Nord 
2012:9). I avsnittet beskriver jag först vad i språket jag ska analysera inom de båda 
analysmetoderna, därefter förklarar jag begreppen. Sist beskrivs analysverktyget 
Checktext, som uppskattar läsbarhetsindex, LIX och ordvariationsindex, OVIX i en 
webbtjänst. 
 
4.1 Funktionell språklig analys 
Det systemisk funktionella perspektivet används genom att delar av språket studeras 
med avseende på dess funktion. Antalet nominaliseringar och nominalkvot beräknas för 
att studera abstraktion. Antalet substantiv och långa ord beräknas för att studera 
informationstäthet.  
 
4.1.1 Abstraktion  
Ett sätt att mäta en texts abstraktionsnivå är att bestämma textens nominalkvot och att 
studera andelen nominaliseringar. Det enklaste sättet är att mäta förhållandet mellan 
antalet substantiv och antalet verb. En text med en hög andel substantiv gör texten 
informativ och undersökande. En text med en hög andel verb gör texten mer talspråklig 
Om nominalkvoten är låg innebär det att det är många verb i förhållande till substantiv 
vilket gör texten mer talspråklig. Nominalkvoten kan också beräknas med summan av 
antalet particip, substantiv och prepositioner dividerat med summan av antalet verb, 
adverb och pronomen (Heimann Mühlenbock 2013:45-46; Josefsson 2009:243) vilket 
görs i denna studie. Nominalkvoten tar hänsyn till de delar i texten som gör texten 
abstrakt.  
 

 Nominalkvot = (particip + substantiv + prepositioner) / (verb + adverb + 
 pronomen) 
 

Nominalkvoten i textböcker är 1.18 (Heimann Mühlenbock 2013:46). I gymnasie-
materialet är nominalkvoten 1.62 (Ribeck 2015:301). Antalet nominaliseringar studeras 
genom att mäta andelen substantiv i texten.  
 
4.1.2 Informationstäthet 
Karaktäristiskt för ett akademiskt språk är informationstäthet. Genom att mäta antalet 
och beräkna andelen substantiv, ord innehållande mycket information och antalet långa 
ord i en text, ger det ett mått på textens informationstäthet. Inom svensk forskning är 
långa ord, ord längre än sex bokstäver. Engelska ord som har en ordlängd mellan 6-8 
bokstäver upplevs lättare att processa jämfört med ord vars längd är antingen mellan 3 
till 5 bokstäver eller mellan 9 till 13. Extra långa ord, är ord mer än 13 bokstäver 
(Heimann Mühlenbock 2013:86). I gymnasiematerialet är andelen substantiv 26.14% 
(Ribeck 2015:297).  
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4.2 Klassisk grammatisk analys 
Inom ramen för den kvantitativa analysen, Westmantraditionen (Svensson & Karlsson 
2012:13) beräknas textanalysmått. Den kvantitativa analysen bygger på att texters 
komplexitet går att beskriva med kvantifierbara grammatiskt definierade enheter. Några 
av de ytliga textanalysmått som används inom den kvantitativa analysen och inom 
denna studie är läsbarhetsindex LIX meningslängd, ordlängd, ordvariationsindex, OVIX 
(Heimann Mühlenbock 2013:28, 32, 34-36). Andelen informationsbärande ord; 
substantiv, adjektiv, verb och adverb kvantifieras och sätts i relation till det totala an-
talet ord. Kvoten benämns lexikal densitet (Heimann Mühlenbock 2013:43). 
 
4.2.1 Läsbarhetsindex LIX  
Läsbarhetsindex, LIX är ett sätt att analysera en texts läsbarhet med avseende på långa 
ord och meningar (Björnson 1968). Forskning visar att en text blir svår att läsa om 
orden innehåller många stavelser (Holmegaard 2007:136). LIX värden har tagits fram 
för olika typer av texter. LIX värdet kan användas för jämförelse mellan texter men ger 
inget entydigt svar om en text uppfattas lättläst (Melander 2004:33, refererad i 
Holmegaard 2007:136). Uppmätta värden för läsbarhetsindex ligger mellan 47 och 50 
för gymnasieläroböcker (Melander 2003:141), vilket uppfattas som ganska svåra 
informativa texter eftersom de ligger i intervallet 40-50. LIX 50-60 uppfattas som svåra 
specialiserade texter och LIX större än 60 uppfattas som mycket svåra vetenskapliga 
texter (Heimann Mühlenbock 2013:32). LIX värdet för gymnasiematerialet är 35.51. 
(Ribeck 2015:292).  
 

 LIX = antal ord/antal meningar + antalet långa ord*100/ totala antalet ord
 (Björnsson 1968:66 refererad i Heimann Mühlenbock 2013:32) 
 

4.2.2 Meningslängd och långa ord 
Långa meningar och långa ord gör texten komplex. De ytliga textanalysmåtten 
meningslängd och ordlängd har studerats inom den kvantitativa textanalysen vilket gör 
att referensvärden finns. Den genomsnittliga meningslängden i gymnasieläroböckerna i 
matematik är 10.5 (Ribeck 2015:90). Andelen långa ord är 68.9% av de mest före-
kommande orden (Ribeck 2015:115). Denna siffra blir inte jämförbar med den analys 
som jag gör, eftersom jag beräknar andelen långa ord i förhållande till det totala antalet 
ord.  
 
4.2.3 Lexikal densitet 
Lexikal densitet är ett mått på hur informationsladdad texten är. Andelen informations-
bärande ord i en text i förhållande till det totala antalet ord är ett mått på lexikal 
densitet. De ord som bär information är substantiv, adjektiv, verb och adverb. Lexikal 
densitet beräknas med summan av de informationsbärande orden dividerat med det 
totala antalet ord i texten (Heimann Mühlenbock 2013:43). Ju mer planerat språket är, 
vilket språket är i en skriven text desto fler meningsbärande ord innehåller texten. I jäm-
förelse med talat språk är skrivet språk mycket mer informationstätt. Antalet menings-
bärande ord i skoltexter ökar i takt med utbildningsnivå. I vetenskapliga texter är en 
majoritet av orden meningsbärande (Halliday 1996: 83-84). Den lexikala densiteten 
varierar också med register och genre (Johansson Kokkinakis & Magnusson 2009:47).  
 

 Lexikal densitet = antalet (substantiv + adjektiv + verb + adverb) / totala 
 antalet ord 
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I talat språk är kanske 2 av 12 ord meningsbärande, i vardaglig skrift 4 av 12, i 
matematiktexter på gymnasienivå kan det vara 6 av 12 ord som är meningsbärande 
(Halliday 1996:83-84). Det finns ingen skala för svensk text, men ett förslag är att den 
bör ligga mellan 40-45 (Korkman 1995 refererad i Heimann Mühlenbock 2013:43).  
En beräkning av den lexikala densiteten i gymnasiets matematikläroböcker utifrån det 
totala antalet tecken efter rensning och procentuell fördelning av ordklasser. Det ger ett 
värde på den lexikala densiteteten 51 % (Ribeck 2015:65, 75, 297).  
 
4.3 Webbtjänsten Checktext 
Genom webbtjänsten checktext (Linköpings universitet 2015) uppskattas LIX och 
OVIX. Den text som ska analyseras läggs in i webbtjänsten checktext. 
http://www.ida.liu.se/~arnjo82/webblattlast/webblattlast/checktext/ 
 
4.3.1 Ordvariationsindex 
Ordvariationsindex (OVIX) är ett mått på hur varierat ordförrådet är. Det är utvecklat av 
(Hultman och Westman 1977). OVIX talar också om bredden på lexikonet (Johansson 
Kokkinakis & Magnusson 2009:47). Genom webbtjänsten checktext (Linköpings 
universitet 2015) uppskattas OVIX. Om OVIX är mindre än 60 är det en låg lexikal 
variation. Om OVIX är större än 70 är det en hög lexikal variation (Heimann 
Mühlenbock 2013:36). I svenska läroböcker avsedda för gymnasieskolan är OVIX 
värdet 63 (Ribeck (2015:96). 
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5 Metod och material 
I avsnittet beskrivs och motiveras de läromedel och de innehållsområden som valts ut. 
Varje läroboks upplägg beskrivs. Hur de texter som analyserats har tagits fram tydlig-
görs. I slutet av avsnittet beskrivs genomförandet och hur de olika analysverktygen 
används.  
 
5.1 Tre matematikläroböcker från tre läromedelsleverantörer 
Tre matematikläroböcker från tre läromedelsleverantörer; Liber, Natur och Kultur och 
Sanoma utbildning i kursen matematik 2c har samlats in.  
 
De läroböcker som valts ut är Matematik 2c (Sjunnesson, Holmström & Smedhamre 
2012) från Liber, Matematik origo 2c (Szabo, Larson, Viklund, Dufåker & Marklund 
2012) från Sanoma utbildning AB och Matematik 5000, 2c (Alfredsson, Bråting, Erixon 
& Heikne 2011) från Natur & Kultur.  
 
De läroböcker som valts ut, är läroböcker som funnits på de skolor jag undervisat. Läro-
boken Matematik 2c från Liber användes på en gymnasieskola med yrkesprogram. 
Skolledningen motiverade användningen med att läroboken innehöll lite text och 
därmed skulle underlätta studierna för andraspråkselever. Matematik 5000 från Natur 
och Kultur och Matematik Origo 2c har använts på de flesta av de skolor jag själv varit 
verksam.  
 
Det skrivna språket inom tre innehållsområden; algebra, geometri och statistik 
analyseras var för sig. Inom varje innehållsområde studeras ett utvalt avsnitt. Inom 
algebra studeras andragradsekvationer, inom geometri studeras de delar som innehåller 
satserna; randvinkel- och yttervinkelsatsen samt medelpunktsvinkelsatsen. Inom 
statistik studeras avsnittet om normalfördelning.  
 
5.2 Läroboksupplägg 
Läroböckerna inleds med en text som antingen är vänd till eleven och läsaren, läsaren 
eller en mer allmänt inledande text som beskriver bokens upplägg. Inom varje 
innehållsområde återges innehållet med skriven text, bilder, siffror, symboler. Varje 
lärobok återger innehållet på olika sätt.  
 
Läroboken från Liber inleder varje innehållsområde med att tydliggöra innehållet i 
kapitlet, därefter följer en historisk återblick och en lista med begrepp som behandlas. 
Avsnittet inom området återges med en rubrik, en underrubrik vilken åtföljs av en 
beskrivande text och faktarutor med satser eller definitioner. Inom varje avsnitt finns 
dessutom lösta exempel och uppgifter med och utan text. Inom innehållsområdet finns 
också laborativa aktiviteter, kommunicera uppgifter, digitala rutor, tester och tanke-
nötter.  
 
Läroboken från Natur och kultur inleder varje innehållsområde med en innehålls-
förteckning som beskriver det centrala innehållet och en inledande aktivitet. Avsnittet 
inom området återges med en rubrik, en underrubrik och en beskrivande text. Därefter 
följer antingen en faktaruta med en definition som åtföljs av definitioner av de begrepp 
som behandlas inom avsnittet eller en sats som följs av bevis och lösta exempel. Inom 
innehållsområdet finns också teman, aktiviteter som uppmuntrar till kommunikation, 
standarduppgifter, problemlösande uppgifter, diagnoser, tester, repetitionsuppgifter.  
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Läroboken från Sanoma utbildning inleder varje innehållsområde med en beskrivning 
av de delområden som ingår, vilka förkunskaper som krävs samt områdets centrala 
innehåll. Därefter följer en beskrivning och innehållsområdets uppnåendemål förutom 
lösta exempel. Avsnittet inom området återges med en rubrik och en underrubrik. Där-
efter följer en beskrivning följt av en faktaruta med förklarande text. Inom innehålls-
området finns också resonemang och begrepp, större uppgifter av tematisk karaktär, ett 
avsnitt om historia, undersökande problemlösningsuppgifter, tankekartan som beskriver 
hur begreppen hänger ihop, blandade uppgifter på olika nivåer och ett test. Utvalda 
faktatermer förklaras med citat som lyfts ut från texten och står i en faktaruta med 
rubriken Ordboken.  
 
5.3 Lärobokstexter som analyseras 
De texter som studeras har valts ut enligt nedanstående kriterier:  
 

• Rubriker och underrubriker till innehållsområdet och avsnittet tas med och till-
delas funktionen mening. 

• Beskrivande text analyseras. När det förekommer siffror, tal och symboler i den 
beskrivande texten tas dessa ej med.  

• Texten i faktarutor som innehåller satser, definitioner, bevis tas med. När det i 
faktarutorna förekommer siffror, tal och symboler tas dessa ej med.  

• Utvalda facktermer som förklaras med citat och står i en faktaruta med rubriken 
Ordboken, tas med.  

• Den inledande texten i varje lärobok som beskriver bokens upplägg analyseras 
inte. 

• Innehåll som återges med bilder, siffror och symboler återges inte. 
• Den inledande texten till varje innehållsområde som beskriver innehållsområdets 

upplägg på olika sätt, tas inte med. 
• Texten i lösta exempel och uppgifter tas inte. 
• Texten till uppgifter tas inte med. 
• Övrigt innehåll som ser olika ut i de olika läroböckerna såsom; laborativa 

aktiviteter, kommunicera uppgifter, digitala rutor, tester och tankenötter, teman, 
aktiviteter som uppmuntrar kommunikation, standarduppgifter, problemlösande 
uppgifter, diagnoser, tester, repetitionsuppgifter, resonemang och begrepp, större 
uppgifter av tematisk karaktär, historieavsnitt, undersökande problem-
lösningsuppgifter, tankekartor som beskriver hur begreppen hänger ihop, 
blandade uppgifter på olika nivåer tas inte med.  
 

I bilaga 1 redovisas de texter som analyserats.  
Den text som analyseras enligt ovan nämnda kriterier har valts ut för att möjliggöra 
jämförelsen mellan de olika läroböckerna.  
 
5.4 Genomförande 
I avsnittet beskrivs den metod som är utformad för att jämföra de olika läroboks-
texterna. I avsnittet beskrivs hur kalkylprogrammet excel och webbtjänsten Checktext 
(Linköpings universitet 2015) använts i studien. Varje avsnitt i varje lärobok analyseras 
var för sig för att resultatet ska bli jämförbart mellan de tre läroböckerna. Resultaten 
förs in i en tabell ämnesområdesvis och läroboksvis. De värden som redovisas för 
områdena; algebra, geometri och statistik för läroböckerna Ma 5000 2c Natur & Kultur, 
Matematik Origo 2c Sanoma utbildning, Matematik 2c Liber är antal; meningar, ord, 
långa ord, substantiv, verb, adjektiv, adverb, prepositioner, pronomen. Med dessa 
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kvantifieringar som grund beräknas: LIX, enkel nominalkvot, nominalkvot, lexikal 
densitet. LIX och OVIX beräknas med hjälp av Checktext (Linköpings universitet 
2015).  
Förutom att varje innehållsområde redovisas för samtliga läroböcker, redovisas varje 
läroboks innehållsområde för sig. Det sammanlagda resultatet för varje lärobok 
redovisas. 
 
Texterna har analyserats manuellt och med hjälp av ett kalkylprogram, excel. I kalkyl-
programmet har varje innehållsområde ett eget kalkylblad. Texten från varje läroboks 
område har skrivits in i kalkylbladet, där varje mening fått en egen cell. En rad i kalkyl-
bladet motsvaras av en mening. Först markerades substantiven i meningen med fet stil. 
Antalet ord i meningen räknades och skrevs in i en cell. Antalet substantiv, antalet långa 
ord skrevs in i varsin cell. Därefter räknades antalet verb, prepositioner, adverb, 
pronomen och adjektiv. Efter att varje mening och varje läroboksinnehållsområde 
analyserats, summerades antalet substantiv, långa ord, meningar, verb, prepositioner, 
pronomen och fördes in i ett nytt kalkylblad där samtliga beräkningar genomfördes. De 
beräkningar som genomförts och sammanställts för varje innehållsområde och för varje 
lärobok är antalet; meningar, ord, långa ord, substantiv, adjektiv, verb, adverb, 
pronomen, prepositioner. Därefter har nyckeltalen; LIX, enkel nominalkvot, nominal-
kvot, lexikal densitet, medel meningslängd, andel långa ord beräknats både för varje 
innehållsområde men även summerats för varje lärobok. Genom webbtjänsten 
Checktext (Linköpings universitet 2015) uppskattas OVIX och LIX. Den text som är 
inlagd manuellt i kalkylprogrammet läggs in i Checktext för beräkning av OVIX och 
LIX. Varje innehållsområde från varje lärobok beräknas och redovisas. Dessutom läggs 
den sammanlagda texten för varje lärobok in i Checktext och redovisas läroboksvis. När 
texten läggs in i Checktext, är det endast den bearbetade texten som läggs in. 
 
5.5 Analysverktyg 
Jag studerar texten dels med en funktionell språklig analys och dels utifrån en klassisk 
grammatisk analys. De analysverktyg som används för att studera abstraktion är andelen 
nominaliseringar som beräknas med antalet substantiv och nominalkvot. De analys-
verktyg som används för att studera informationstäthet är andelen substantiv och långa 
ord. Utifrån en klassisk grammatisk analys studeras lexikal densitet som också ger ett 
mått på textens informationstäthet. Textens komplexitet studeras med analysverktygen 
meningslängd och långa ord. Textens läsbarhet LIX och ordvariationsindex OVIX är 
klassiska ytliga textanalysmått inom den klassiska grammatiska analysen.  
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6 Resultat och analys 
I kapitlet redovisas och analyseras resultatet. I avsnitt 6.1 visas en sammanställning över 
samtliga läroböckers samtliga texter. I avsnitten 6.2 till 6.4 visas de olika läroböckernas 
resultat inom de olika innehållsområdena algebra, geometri och statistik. I tabell 2 - 4 
visas även samtliga innehållsområdens värden för läroboken. I avsnitten 6.5 till 6.7 
jämförs de olika läroböckernas textanalysmått områdesvis. Syftet med det är att visa att 
texterna i de olika läroböckerna skiljer sig inom de olika innehållsområdena.  
 
6.1 Sammanställning över samtliga läroböcker 
I tabell 1 visas samtliga läroböckers textanalysmått för de innehållsområden som 
analyserats: algebra, geometri och statistik. De sammanlagda texternas resultat inom de 
olika innehållsområdena skiljer sig mellan de olika läroböckerna.  
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Tabell 1 Sammanställning samtliga läroböckers sammanlagda  
texter 

ALLA	OMRÅDEN	 LIBER	 SANOMA	

NATUR	
&	

KULTUR	
Abstraktion	 		 		 		
nominalkvot	 1,55	 1,75	 1,79	
Informationstäthet	 		 		 		
antalet	substantiv	 132	 211	 227	
antalet	långa	ord	 164	 213	 230	
antal	ord	 451	 783	 731	
substantiv	%	 29%	 27%	 31%	
långa	ord	%	 36%	 27%	 31%	
lexikal	densitet	 49%	 50%	 59%	
Komplexitet	 		 		 		
antalet	meningar	 49	 63	 88	
långa	meningar	 9,2	 12,4	 8,3	
Läsbarhet	 		 		 		
LIX	 45,6	 39,6	 39,8	
LIX	checkest	medel	 45,2	 45,0	 42,3	
OVIX	medelvärde	 65,0	 65,4	 70,6	
		

	 	
		

ALLA	OMRÅDEN	 LIBER	 SANOMA	

NATUR	
&	

KULTUR	
antal	ord		

	 	
		

substantiv	 132	 211	 227	
adjektiv	 37	 36	 56	
verb	 71	 107	 113	
adverb	 19	 36	 34	
prepositioner	 54	 88	 95	
pronomen	 30	 28	 33	
 
Det sammanlagda resultatet visar att läroboken från Liber har den lägsta nominalkvoten 
1.55, den lägsta lexikala densiteten 49 % och det lägsta ordvariationsindexet OVIX 65. 
Läroboken från Natur och Kultur har den högsta nominalkvoten, 1.79, den högsta 
lexikala densiteten 59 % och det högsta ordvariationsindexet 70.6. En lexikal densitet 
som är större än 70 innebär att texten har en hög lexikal variation jfr (Hultman & 
Westman 1977 refererad i (Heimann Mühlenbock 2013:36). Nominalkvoten i 
gymnasiematerialet (se 2.2) är 1.62 (Ribeck 2015:301) och den lexikala densiteten 51 
%. Läsbarhetsindex LIX ligger mellan 40 och 45 i matematikläroböckerna vilket även 
tidigare studiers resultat visat (Melander 2003:141).  
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Resultatet inom de olika innehållsområdena skiljer sig också inom varje lärobok, vilket 
visas i tabellerna 2 till 4. I tabellerna 5 till 7 visas varje innehållsområdes resultat i de 
tre läroböckerna.  
 
6.2 Sammanställning Ma 2c LIBER 
I tabell 2 visar sammanställningen Ma 2c Liber att de olika innehållsområdena algebra, 
geometri och statistik skiljer sig med avseende på abstraktion, informationstäthet, 
komplexitet, läsbarhet och med avseende på ordvariationsindex. Geometri har den 
högsta nominalkvoten 2.62 och algebra har den lägsta 1.17 till skillnad från tidigare 
forskning där gymnasiematerialets nominalkvot är 1.62 (Ribeck 2015:301).  
 
Ett exempel på en enkel text från innehållsområdet algebra från läroboken Liber: ”Vi 
har hittills löst ekvationer av första graden” (Sjunnesson et al., 2012:30). Det som gör 
meningen enkel är att meningen innehåller 8 ord och 2 substantiv. Författaren har valt 
att skriva ut ” ekvationer av första graden” istället för att skriva ”förstagradsekvationer” 
vilket kommer in senare i texten. Ett exempel på en informationstät mening, med hög 
lexikal densitet är: ”Ekvationen kallas en fullständig andragradsekvation eftersom den 
innehåller term, term och sifferterm.” (Sjunnesson et al., 2012:30). Det som gör 
meningen informationstät är att den innehåller 12 ord varav fem ord är informations-
bärande substantiv, ett adjektiv och två verb. Meningen innehåller sex långa ord.  
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Tabell 2. Sammanställning Ma 2c Liber 

LIBER	 Algebra	 Geometri	 Statistik	 LIBER		
Abstraktion	 		 		 		 		
nominalkvot	 1,17	 2,62	 1,68	 1,55	
Informationstäthet	

	 	
		 		

antalet	substantiv	 32	 57	 43	 132	
antalet	långa	ord	 48	 60	 56	 164	
antalet	ord	 123	 165	 163	 451	
substantiv	%	 26%	 35%	 26%	 29%	
långa	ord	%	 39%	 36%	 34%	 36%	
lexikal	densitet	 62%	 56%	 56%	 49%	
Komplexitet	

	 	
		 		

antalet	meningar	 12	 21	 16	 49	
långa	meningar	 10,3	 12,0	 9,7	 9,2	
Läsbarhet	

	 	
		 		

LIX	beräknat	 49,3	 44,2	 44,5	 45,6	
LIX	checktext	 51,2	 41,8	 43,2	 45,2	
OVIX	checktext	 66,7	 53,4	 67,6	 65,0	
		

	 	 	
		

LIBER	 Algebra	 Geometri	 Statistik	 LIBER		
ordklassfördelning	

	 	
		 		

substantiv	 32	 57	 43	 132	
adjektiv		 14	 9	 14	 37	
verb	 20	 22	 29	 71	
adverb	 10	 4	 5	 19	
prepositioner	 9	 19	 26	 54	
pronomen	 5	 3	 22	 30	
 
En hög nominalkvot inom geometri innebär en hög andel substantiv, 35 % och en hög 
andel, 56 % andra meningsbärande ord vilket ger en informationstät text. Beräknat 
läsbarhetsindex är 44.2 vilket är de lägsta. Meningslängden inom geometriområdet är de 
längsta, 12 ord per mening och innehåller många långa ord 36 %. Läsbarhetsindex och 
ordvariationsindex har de lägsta värdena jämfört med algebra och statistikområdet.  
 
Algebra med den lägsta nominalkvoten har 26 % substantiv. Andra informations-
bärande ord, vilka ger en lexikal densitet på 62 % är den högsta. Meningslängden är 
10.3 ord per mening med den högsta andelen långa ord 39 %, vilket gör att läsbarhets-
index LIX är 49.3. Det är det högsta i jämförelse med geometri och statistik och innebär 
att texten uppfattas svår och specialiserad jfr (Heimann Mühlenbock 2013:32). 
 
Abstraktionen inom statistik ligger på medel i jämförelse med algebra och geometri. 
Svårigheten med statistiktexten är ett högt OVIX värde vilket tyder på hög lexikal 
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variation. I övrigt ligger statistiktexten på medel i jämförelse med geometri och algebra-
texterna.  
 
Den lexikala densiteten är hög inom alla innehållsområden när jag jämför med tidigare 
studier, där gymnasiematerialets lexikala densitet är 51 %. Läsbarhetsindex inom 
samtliga områden ligger över 40 vilket gör att texterna uppfattas ganska svåra och 
informativa jfr (Heimann Mühlenbock 2013:32). 
 
6.3 Sammanställning Ma 2c ORIGO från Sanoma utbildning 
I tabell 3 visar sammanställning Ma 2c ORIGO att de olika innehållsområdena algebra, 
geometri och statistik skiljer sig med avseende på abstraktion, informationstäthet, 
komplexitet, läsbarhet och med avseende på ordvariationsindex. Geometri har den 
högsta nominalkvoten, 2.28 och algebra har den lägsta 1.18.  
 
Ett exempel på en mening med hög nominalkvot som upplevs abstrakt är: ”Om man 
drar en sträcka mellan två punkter på en cirkel, så får man en korda” (Szabo et al., 
2012:138). Det som gör att meningen har en hög nominalkvot är att den innehåller fyra 
substantiv och två prepositioner i förhållande till två verb.  
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Tabell 3 Sammanställning Ma 2c Origo Sanoma utbildning 

SANOMA	UTB	 Algebra	 Geometri	 Statistik	 SANOMA	
Abstraktion	

	 	
		 		

nominalkvot	 1,18	 2,28	 2,16	 1,75	
Informationstäthet	

	 	
		 		

antalet	substantiv	 68	 97	 46	 211	
antalet	långa	ord	 71	 91	 51	 213	
antalet	ord	 257	 379	 147	 783	
substantiv	%	 26%	 26%	 31%	 27%	
långa	ord	%	 28%	 24%	 35%	 27%	
lexikal	densitet	 52%	 45%	 59%	 50%	
Komplexitet	

	 	
		 		

antalet	meningar	 22	 28	 13	 63	
långa	meningar	 11,7	 13,5	 11,3	 12,4	
Läsbarhet	

	 	
		 		

LIX	beräknat	 39,3	 37,5	 46,0	 39,6	
LIX	checktext	 43,2	 43,6	 46,3	 45	
OVIX	checktext	 46,9	 56,9	 81,6	 65,4	
		

	 	 	
		

SANOMA	UTB	 Algebra	 Geometri	 Statistik	 SANOMA	
ordklassfördelning	

	 	
		 		

substantiv	 68	 97	 46	 211	
adjektiv		 3	 18	 15	 36	
verb	 43	 41	 23	 107	
adverb	 19	 14	 3	 36	
prepositioner	 25	 42	 21	 88	
pronomen	 17	 6	 5	 28	
 
Nominalkvoten inom geometri är hög 2.28, det göra att texten uppfattas som den mest 
abstrakta i jämförelse med algebra och statistik. Andelen substantiv är 26 % och 
andelen långa ord 24 %, det är lägre jämfört med statistik, men geometriområdet har 
fler ord och längre meningar, 13.5 ord per mening att fördela de informationstäta orden 
på. Detta gör att LIX checktext, hamnar på medel jämfört med algebra och statistik. I 
relation till tidigare forskning är nominalkvoten inom geometri hög jfr (Ribeck 
2015:301).  
 
Algebra har den lägsta nominalkvoten. Andelen andra informationsbärande ord, lexikal 
densitet är 52 %. Texten innehåller 28 % långa ord. Meningslängden är 11.7 ord per 
mening. Algebratexten ligger på medel i jämförelse med geometri och statistik.  
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Statistik har en nominalkvot som är 2.16. Andelen substantiv 31 %, andra informations-
bärande ord vilka uttrycks med lexikal densitet 59 %, andelen långa ord är 35 %. 
Sammantaget ger detta en abstrakt text med hög informationstäthet. Det är de högsta 
värdena i jämförelse med algebra och geometri. LIX är inom statistikområdet 46.0, 
vilket också är det högsta i jämförelsen och gör att texterna upplevs svåra och 
informativa i jämförelse med annan forskning (Heimann Mühlenbock 2013:32). 
Meningslängden inom statistik är 11.3 ord per mening. OVIX inom statistik är högt 
81.6, det är en mycket hög lexikal variation. Samtliga innehållsområden uttrycks med 
långa meningar vilket gör att texterna upplevs komplexa.  
 
6.4 Sammanställning Ma 5000, 2c från Natur och Kultur 
I tabell 4 visar sammanställning Ma 5000 2c Natur & Kultur att de olika innehålls-
områdena algebra, geometri och statistik skiljer sig med avseende på abstraktion, 
informationstäthet, komplexitet, läsbarhet och med avseende på ordvariationsindex. Det 
är en stor skillnad i abstraktion mellan de olika innehållsområdena. Statistik har den 
högsta nominalkvoten, 2.77 och algebra den lägsta, 0.98.  
 
Två exempel på meningar med en hög och en låg nominalkvot från Natur och Kulturs 
lärobok är: ”Att spridningen är större framkommer även i värdena för variationsbredd 
och standardavvikelse” (Alfredsson et al., 2011:216). “Vi tar nu fram en formel som 
direkt ger oss rötterna om vi vet och” (Alfredsson et al., 2011:86). Det som framförallt 
skiljer dessa meningar är antalet substantiv i förhållande till antalet verb. Den första 
meningen som är mer abstrakt innehåller fyra långa substantiv och två verb. Den andra 
meningen innehåller 2 substantiv och 3 verb. En mening med fler verb i förhållande till 
substantiv uppfattas mer talspråklig.  
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Tabell 4 Sammanställning Ma 5000, 2c Natur och Kultur 

NATUR	&	KULTUR	 Algebra	 Geometri	 Statistik	

NATUR	
&	

KULTUR	
Abstraktion	

	 	
		 		

nominalkvot	 0,98	 2,16	 2,77	 1,79	
Informationstäthet	

	 	
		 		

antalet	substantiv	 54	 79	 94	 227	
antalet	långa	ord	 59	 77	 94	 230	
antalet	ord	 214	 237	 280	 731	
substantiv	%	 25%	 33%	 34%	 31%	
långa	ord	%	 28%	 32%	 34%	 31%	
lexikal	densitet	 56%	 60%	 60%	 59%	
Komplexitet	

	 	
		 		

antalet	meningar	 26	 33	 29	 88	
långa	meningar	 8,2	 7,2	 9,7	 8,3	
Läsbarhet	

	 	
		 		

LIX	beräknat	 35,8	 39,7	 43,2	 39,8	
LIX	checktext	 39	 41,4	 47	 42,3	
OVIX	checktext	 61,8	 62,3	 56,9	 70,6	
		

	 	 	
		

NATUR	&	KULTUR	 Algebra	 Geometri	 Statistik	

NATUR	
&	

KULTUR	
ordklassfördelning	

	 	
		 		

substantiv	 54	 79	 94	 227	
adjektiv		 7	 20	 29	 56	
verb	 44	 36	 33	 113	
adverb	 15	 7	 12	 34	
prepositioner	 25	 31	 39	 95	
pronomen	 22	 8	 3	 33	
 
Statistik har en hög andel substantiv 34 % och en hög andel långa ord 34 % men även 
en hög andel andra informationsbärande ord. Den lexikala densiteten är 60 %. 
Sammantaget gör detta att statistiktexten är abstrakt och informationstät. 
Meningslängden är 9.7, vilket är den högsta i jämförelse med algebra och geometri men 
kortare än tidigare forskning (Ribeck 2015:65).  
 
Algebra med den lägsta nominalkvoten och den minst abstrakta texten innehåller 25 % 
substantiv, 28 % långa ord och 56 % lexikal densitet. Vilket gör att texten är 
informationstät. Den lexikala densiteten bör ligga inom intervallet 40-45 för svensk text 
(Korkman 1995 refererad i Heimann Mühlenbock 2013:43). Algebra har en menings-
längd som är 8.2 ord per mening. Algebratexten har ett lågt värde på LIX 35.8 och 
OVIX är 61.8 vilket ligger på samma nivå som gymnasiematerialet (Ribeck 2015:96). 
 
Geometri har en nominalkvot på 2.16 vilket innebär en informationstät text med 33 % 
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substantiv. Meningarna är korta 7.2 ord per mening och innehåller 32 % långa ord vilket 
gör att läsbarhetsindex är 39.7. Ordvariationsindex OVIX är 62.3 vilket ligger på 
samma nivå som tidigare forskning (Ribeck 2015:96).  
 
6.5 Sammanställning ALGEBRA – samtliga läroböcker 
I tabell 5 visas en sammanställning av samtliga läroböckers textanalysmått från 
innehållsområdet algebra.  
 
Ma 5000 från Natur och Kultur har den lägsta nominalkvoten 0.98, lägst andel 
substantiv 25 %, de kortaste meningarna 9.7 ord per mening, lika stor andel långa ord 
28 % som Sanoma utbildning och lägst läsbarhetsindex 35.8.  
 
I innehållsområdet algebra har Ma Sanoma den texten med lägst informationstäthet. Två 
meningar med låg informationstäthet från algebraområdet ser ut så här: “Med hjälp av 
grafen kan vi avläsa att nollställena till är” (lexikal densitet 0.36, antal substantiv 2, 
antal långa ord 1) (Szabo et al., 2012:15). ”Allmänt så är en andragradsekvation en 
ekvation som kan skrivas i formen” (lexikal densitet 0.33, antal substantiv 3, antal långa 
ord 2) (Szabo et al., 2012:15). Det som gör att meningarna har en låg informationstäthet 
är att de innehåller få informationsbärande och långa ord. Det gör att texterna är lättare 
att förstå för en andraspråksinlärare. Meningarna innehåller ändå svårigheter. Verbet av-
läsa, är ett ord som är sammansatt av ”läsa av”, nu är det sammansatt till ordet avläsa. 
Det som skulle göra texten ännu mer abstrakt är om partikelverbet ”läsa av” skulle 
gjorts till ett substantiv ”avläsningen”.  
 
En mening med högt läsbarhetsindex är: ”Ett sätt är att försöka faktorisera vänsterledet 
och sedan använda nollproduktmetoden” (LIX 60) (Alfredsson et al., 2011:84). Det som 
gör att meningen uppfattas som en svår specialiserad text är att den består av 11 ord 
varav 5 ord är långa. En mening med lågt läsbarhetsindex är:  
”Vad saknas för att ska kunna skrivas på formen ” (LIX 9) (Alfredsson et al., 2011:84). 
LIX är ett enkelt sätt att övergripande se textens svårighetsgrad men som tidigare sagts 
ger den ej ett entydigt svar (Melander 2004 refererad i Holmegaard 2007:136).  
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Tabell 5 Sammanställning ALGEBRA samtliga läroböcker 

ALGEBRA	 LIBER	 SANOMA	
NATUR	&	
KULTUR	

Abstraktion	
	 	

		
nominalkvot	 1,17	 1,18	 0,98	
Informationstäthet	

	 	
		

antalet	substantiv	 32	 68	 54	
antalet	långa	ord	 48	 71	 59	
antalet	ord	 123	 257	 214	
substantiv	%	 26%	 26%	 25%	
långa	ord	%	 39%	 28%	 28%	
lexikal	densitet	 62%	 52%	 56%	
Komplexitet	

	 	
		

antalet	meningar	 12	 22	 26	
långa	meningar	 10,3	 11,7	 9,7	
Läsbarhet	

	 	
		

LIX	beräknat	 49,3	 39,3	 35,8	
LIX	checktext	 51,2	 43,2	 39	
OVIX	checktext	 66,7	 46,9	 61,8	
		

	 	
		

ALGEBRA	 LIBER	 SANOMA	
NATUR	&	
KULTUR	

ordklassfördelning	
	 	

		
substantiv	 32	 68	 54	
adjektiv		 14	 3	 7	
verb	 20	 43	 44	
adverb	 10	 19	 15	
prepositioner	 9	 25	 25	
pronomen	 5	 17	 22	
 
Ma Sanoma utbildning har den högsta nominalkvoten 1.18, den högsta andelen 
substantiv 26 % tillsammans med Ma Liber. Ma Sanoma har också den lägsta lexikala 
densiteten 52 %, det lägsta värdet på OVIX 46.9. Ma Liber har den högsta andelen 
långa ord 39 %, det högsta LIX värdet 49.3, och det högsta OVIX värdet 66.7. Ma Liber 
är den lärobok inom området algebra som uppfattas som mest informationstät med 
ganska svår läsbarhet. Det innebär att Ma 5000 från Natur och Kultur är den lärobok 
som är minst abstrakt, informationstät och komplex. I jämförelse med tidigare forskning 
uppfattas texten som standardtext (Heimann Mühlenbock 2013:32).  
 
6.6 Sammanställning GEOMETRI – samtliga läroböcker 
I tabell 6 visas en sammanställning av samtliga läroböckers textanalysmått från 
innehållsområdet geometri. Ma Sanoma utbildning är den lärobok med lägst 
informationstäthet med standardtexter. Vilket uttrycks med den lägsta lexikala 
densiteten 45 %, den lägsta andelen substantiv 26 %, den lägsta andelen långa ord 24 % 
och det lägst beräknade LIX värdet 37.5 jfr (Heimann Mühlenbock 2013:32, 86; 
Korkman 1995 refererad i Heimann Mühlenbock 2013:43;). LIX i checktext är det 
högsta 43.6. Ett exempel på en text från Sanoma: ” Du får själv bevisa att randvinklar 
till en halvcirkelbåge är räta vinklar i uppgift” (Szabo et al., 2012:139). Meningens 
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lexikala densitet är 43 %. Det beräknade LIX värdet är 43, det är 4 substantiv i den 
långa meningen vilket gör att informationstätheten är låg. 
 
Tabell 6 Sammanställning GEOMETRI – samtliga läroböcker 

GEOMETRI	 LIBER	 SANOMA	
NATUR	&	
KULTUR	

Abstraktion	
	 	

		
nominalkvot	 2,62	 2,28	 2,16	
Informationstäthet	

	 	
		

antalet	substantiv	 57	 97	 79	
antalet	långa	ord	 60	 91	 77	
antalet	ord	 165	 379	 237	
substantiv	%	 35%	 26%	 33%	
långa	ord	%	 36%	 24%	 32%	
lexikal	densitet	 56%	 45%	 60%	
Komplexitet	

	 	
		

antalet	meningar	 21	 28,0	 33,0	
långa	meningar	 12,0	 13,5	 7,2	
Läsbarhet	

	 	
		

LIX	beräknat	 44,2	 37,5	 39,7	
LIX	checktext	 41,8	 43,6	 41,4	
OVIX	checktext	 53,4	 56,9	 62,3	
		

	 	
		

GEOMETRI	 LIBER	 SANOMA	
NATUR	&	
KULTUR	

ordklassfördelning	
	 	

		
substantiv	 57	 97	 79	
adjektiv		 9	 18	 20	
verb	 22	 41	 36	
adverb	 4	 14	 7	
prepositioner	 19	 42	 31	
pronomen	 3	 6	 8	
 
Ma Liber har den högsta nominalkvoten 2.62, med högst andel substantiv 35 %, högst 
andel långa ord 36 % samt det högsta beräknade LIX värdet 44.2. Det gör att texten 
uppfattas abstrakt, ganska svår och specialiserad i jämförelse med tidigare forskning 
(Heimann Mühlenbock 2013:32, 46). OVIX 53.4 är det lägsta, vilket innebär en låg 
lexikal variation jfr (Heimann Mühlenbock 2013:36). Ma 5000 från Natur & Kultur 
(N&K) har den lägsta nominalkvoten 2.16, vilket gör att innehållsområdet är det minst 
abstrakta i jämförelsen. Nominalkvoten är ändå hög i förhållande till tidigare studier där 
läroboksmaterialet har nominalkvoten 1.62 (Ribeck 2015:301). Natur & Kulturs lärobok 
har den högsta lexikala densiteten 60 % vilket gör att innehållsområdet har den högsta 
informationstätheten. Meningslängden 7.2 ord per mening, gör den minst komplex. 
Meningslängden i tidigare forskning, gymnasiematerialet är 10.5 (Ribeck 2015:90).  
 
6.7 Sammanställning STATISTIK – samtliga läroböcker 
I tabell 7 visas en sammanställning av samtliga läroböckers textanalysmått från 
innehållsområdet statistik. Ma Liber har den lägsta nominalkvoten 1.68, den lägsta 
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andelen substantiv 26 %, den lägsta andelen långa ord 34 % och den längsta lexikala 
densiteten 56 %. Det gör att innehållsområdet är det minst abstrakta med den lägsta 
informationstätheten i jämförelsen. M 5000 från Natur & Kultur har den högsta 
nominalkvoten 2.77, den högsta andelen substantiv 34 % och den högsta lexikala 
densiteten 60 %. Det gör att innehållsområdet är det mest abstrakta och 
informationstäta. Ett exempel på en mening som skapar svårigheter: ”Att spridningen är 
större framkommer även i värdena för variationsbredd och standardavvikelse” (LIX 52, 
OVIX 130) (Alfredsson et al., 2011:216). Svårigheterna i denna mening är orden 
”spridningen och framkommer”. Spridningen är ett matematiskt uttryck inom statistik, 
så eleverna måste lära sig ordet. Men det är en nominalisering som gör texten svårläst 
(Magnusson 2011:2-3). Spridningen är ett substantiv som är konstruerat av ett verb. 
Spridningen beskriver något som spridit sig, den som läser måste förstå vad som spridit 
sig, för att förstå ordet spridningen. Det skapar svårigheter.  
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Tabell 7 Sammanställning STATISTIK – samtliga läroböcker 

STATISTIK	 LIBER	 SANOMA	
NATUR	&	
KULTUR	

Abstraktion	
	 	

		
nominalkvot	 1,68	 2,16	 2,77	
Informationstäthet	

	 	
		

antalet	substantiv	 43	 46	 94	
antalet	långa	ord	 56	 51	 94	
antalet	ord	 163	 147	 280	
substantiv	%	 26%	 31%	 34%	
långa	ord	%	 34%	 35%	 34%	
lexikal	densitet	 56%	 59%	 60%	
Komplexitet	

	 	
		

antalet	meningar	 16	 13	 29	
långa	meningar	 10,2	 11,3	 9,7	
Läsbarhet	

	 	
		

LIX	beräknat	 44,5	 46,0	 43,2	
LIX	checktext	 43,2	 46,3	 47	
OVIX	checktext	 67,6	 81,6	 56,9	
		

	 	
		

STATISTIK	 LIBER	 SANOMA	
NATUR	&	
KULTUR	

ordklassfördelning	
	 	

		
substantiv	 43	 46	 94	
adjektiv		 14	 15	 29	
verb	 29	 23	 33	
adverb	 5	 3	 12	
prepositioner	 26	 21	 39	
pronomen	 7	 5	 3	
 
Ma Sanoma, har i stort sett samma värde på den lexikala densiteten som Ma Natur & 
Kultur men en lägre andel substantiv 31 %. Ma Sanoma har den högsta andelen långa 
ord 35 % och de längsta meningarna 11.3 ord per mening. Det ger ett högt 
läsbarhetsindex. Både det beräknade och det uppskattade LIX-värdet genom checktext 
ligger runt 46, vilket innebär att texten uppfattas ganska svår, informativ och 
informationstät i jämförelse med tidigare forskning (Heimann Mühlenbock 2013:32, 
86).  
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7 Diskussion  
7.1 Resultatdiskussion 
Med denna studie har avsikten varit att jämföra det skrivna ämnesspråket i matematik i 
tre olika kursböcker. Frågeställningarna hur abstrakt, specialiserat och informationstätt 
är matematikspråket och hur skiljer det sig mellan olika läroböcker har bearbetats. 
Vilket läsbarhetsindex de olika texterna har i de olika läroböckerna har också under-
sökts.  
 
För att besvara frågorna undersöktes först vilka ordklasser som fanns i texterna. Där-
efter analyserades texterna för att ta reda på hur långa meningar och långa ord som 
användes för att beräkna nyckeltal som kunde användas i ett jämförande syfte. Genom 
webbtjänsten checktext som utvecklats av Linköpings universitet erhölls ett värde på 
läsbarhetsindex och ordvariationsindex.  
 
Det sammanlagda resultatet från samtliga läroböckers sammanlagda texter som visas i 
tabell 1, ger ingen enhetlig bild av hur abstrakt, informationstätt, komplext innehållet i 
den enskilda läroboken är. Varje innehållsområdes text som studerats skiljer sig ganska 
mycket sinsemellan. Varje innehållsområde inom varje lärobok har sina egna 
utmaningar.  
 
Ett gemensamt områdesunikt matematikspråk är geometri som är abstrakt och 
informationstätt. Vilket syns genom en hög nominalkvot, en hög andel substantiv och 
en hög lexikal densitet. Vidare visar studien att det är ganska svåra informativa texter 
eftersom samtliga läsbarhetsindex ligger mellan 40-50 jfr (Heimann Mühlenbock 
2013:32, 46; Korkman refererad i Heimann Mühlenbock 2013:43). Det går att göra 
texterna mindre abstrakta och mindre informationstäta och mer läsvänliga.  
 
När nominalkvoten beräknats på samtliga texter som finns i varje innehållsområde i 
varje lärobok så är skillnaden inte så stor. I Libers bok är nominalkvoten 1.55, i Sanoma 
utbildning är den 1.75 och i Natur & Kulturs bok 1.79. När nominalkvoten undersökts 
inom varje innehållsområde är skillnaderna större. Den lägsta nominalkvoten inom en 
läroboks innehållsområde är 0.99 och den högsta 2.77. Nominalkvoten i gymnasie-
materialet är 1.62 (Ribeck 2015:301). Detta gör att texterna uppfattas både mer och 
mindre abstrakta i jämförelsen sinsemellan men även i jämförelsen med gymnasie-
materialet. Nominalkvoten hänger samman med andelen substantiv som i gymnasie-
materialet är 26.14%. I denna studie är andelen substantiv mellan 25 % och 35 % av det 
totala antalet ord. Det skrivna matematikspråket i gymnasiematerialet är enkelt. Det är 
en slutsats som dragits efter analys av ytliga textanalysmått (Ribeck 2015:104). Denna 
studie visar att språket inom vissa innehållsområden är enklare inom andra svårare och 
mer specialiserat. Algebraavsnittet i Sanoma utbildnings lärobok är enklare. Inom andra 
delar, i statistikavsnittet i Natur & Kulturs lärobok är språket svårare och mer 
specialiserat. De skillnader som läsaren märker av om en text har en hög eller en låg 
nominalkvot är att texten uppfattas mer eller mindre abstrakt.  
 
Ett mått på informationstäthet är lexikal densitet. Den lägsta lexikala densiteten som 
beräknats är 45 % och den högsta 62 %. Det innebär att läroböckerna och innehålls-
områdena skiljer sig ganska mycket när det gäller hur informationstät texten är. Den 
sammanlagda lexikala densiteten för varje läroboks samtliga innehållsområden är 49 % 
Liber, 50 % Sanoma utbildning och 59 % Natur & Kultur.  
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Texters komplexitet har analyserats med meningslängd, vilka också skiljer sig. Jämfört 
med meningslängden i gymnasiematerialet där meningslängden är 10.72 (Ribeck 
2015:290) är meningslängderna i denna läroboksstudie mellan 9.7 och 11.7 ord per 
mening för samtliga texter. Meningslängderna skiljer sig mellan innehållsområden och 
olika läromedel. Den kortaste meningslängden som uppmätts är 7.2 ord per mening och 
den längsta är 13.5 ord per mening.  
 
När det gäller texters läsbarhet, är det beräknade LIX värdet i samtliga läroböckers 
samtliga områden högre än gymnasiematerialets 35.51 (Ribeck 2015:292). Som sagts 
tidigare skiljer sig läroböckerna och innehållsområdena åt. Det högsta LIX som 
beräknats är 49.3 och det lägsta 35.8. Det gör att de olika läroböckernas läsbarhet är mer 
eller mindre svårtillgängliga för läsaren.  
 
Ett varierat ordflöde är också en faktor som är avgörande för huruvida en text blir till-
gänglig för framförallt en andraspråksinlärare. Vissa av de undersökta texterna har höga 
värden på ordvariationsindex OVIX. Inom de olika innehållsområdena algebra och 
statistik varierar OVIX mellan de olika läroböckerna mycket. Inom algebra är det 
högsta värdet 66.7 och det lägsta 46.9. Inom statistik är det högsta värdet 81.6  det 
lägsta 56.9. I jämförelse med tidigare forskning innebär ett OVIX över 70 en hög 
lexikal variation forskning (Heimann Mühlenbock 2013:36).  
 
Lärobokstexterna är anpassade för den kunskapsnivå förstaspråkselever förväntas ha när 
de börjar gymnasiet. Förstaspråkselever som börjar gymnasiet har lärt sig det svenska 
vardagsspråket och skolspråket simultant. De har tagit klivit in i grammatiken i ett tidigt 
stadium, de har lärt sig generalisering och meningsskapande, de har lärt sig förstå och 
använda grammatiska metaforer, nominaliseringar (Halliday 1993:98, 99, 111). För 
förstaspråkselever är inte skolspråket eller det matematiska skrivna språket ett större 
problem. Problemet är desto större för de andraspråkselever som ännu inte lärt sig det 
specifika skolspråket i det specifika ämnet. För skolspråken i de olika ämnena skiljer sig 
åt. Det är inte ett skolspråk eleverna ska lära sig utan många (Skolverket 2016e:5; 
Edling 2006:85, 188; Axelsson & Magnusson 2012:252).  
 
Vad är det då i det skrivna matematiska språket som skapar svårigheter i de läroböcker 
och i de innehållsområden som analyserats i denna studie. En svårighet är en hög 
nominalkvot vilket gör texterna abstrakta. En text med en hög nominalkvot innehåller 
många informationsbärande ord. Om de informationsbärande orden dessutom är långa i 
en lång mening blir texten informationstät och komplex. Med denna kunskap kan skol-
texterna göras enklare utan att för den skull förlora innehållet, här följer ett exempel 
tagen från statistiktexten i Natur & Kulturs lärobok: “Tobias, som arbetar i företagets 
laboratorium, väger slumpvis valda påsar från varje maskin och presenterar 
mätresultaten på följande sätt” (LIX 50, OVIX 200 checktext) (Alfredsson et al., 
2011:216). Meningen innehåller 19 ord, 5 substantiv och 7 långa ord vilket skapar 
svårigheter även om många av orden är vardagliga. En annan svårighet är ”presenterar 
mätresultaten på följande sätt”. Det är endast 5 ord varav 3 ord är långa. Sammantaget 
innehåller de 5 orden mycket information. I meningen förutsätts också att läsaren förstår 
att ”påsarnas vikt ska sammanställas för att därefter presenteras”. Mitt förslag till 
förenkling av denna mening är att skapa flera meningar. Förslaget ser ut så här: 
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Tobias arbetar i ett laboratorium. Han väger påsar. Påsarna väljer han slump-
vis. Han väljer en påse från varje maskin. När han vägt en påse skriver han upp 
hur mycket den väger.  När alla påsar är vägda ska Tobias sammanställa 
resultatet. Sen ska Tobias presentera mätresultatet.  (LIX 32.7, OVIX 41.2, 
checktext). 
 

I inledningen beskrevs att eleverna som kom från en multietnisk förort och gick ett 
yrkesprogram upplevde matematikuppgifternas läsuppgifter svåra. Skolan eleverna gick 
på, valde Libers matematikböcker i kursen Ma 1a med argumentet att det inte var lika 
mycket text i Libers serie jämfört med Matematik 5000 från Natur & Kultur. Denna 
studie visar att det inte är antalet ord i sig som gör en lärobok svårtillgänglig för andra-
språkselever. Att det går att skriva lärobokstext som innehåller många ord visar läro-
boken från Sanoma utbildning. Sanoma utbildnings algebraavsnitt har flest ord med den 
lägsta lexikala densiteten och den lägsta andelen långa ord inom området. 
En relevant diskussion i sammanhanget är om texterna i gymnasiets matematikböcker 
ska vara enkla; konkreta med låg informationstäthet och ”okomplexa” med innebörden 
korta meningar. Eller om texterna ska vara abstrakta med hög informationstäthet och 
komplexa. Det som talar för att lärobokstexterna ska vara specialiserade är att eleverna 
behöver lära sig det specialiserade abstrakta, komplexa skolspråket (Edling 2005: 186). 
Min uppfattning är att lärobokstexterna i gymnasiets matematikkurser ska vara enkelt. 
Det argument jag har är att det är viktigare att eleverna lär sig räkna och får ett lägst 
godkänt betyg i matematikkurserna än att de lär sig skolspråket i matematik. Alla elever 
behöver lära sig skolspråket och det specialiserade språket som hör till ämnet men 
elever behöver också lyckas med matematikkurser, vilket framförallt andraspråkselever 
kommer att göra med förenklade texter. Den forskning som styrker mitt argument är 
forskning som visar att brister i undervisningsspråket ger låga matematikresultat (Levin 
& Shohamy 2008:9; Hansson 2011:101; Magnusson 2011:231).  
 
7.2 Metoddiskussion 
I denna studie har det skrivna språket analyserats genom att studera abstraktion, 
informationstäthet, komplexitet, läsbarhet LIX och ordvariationsindex OVIX. Jag skulle 
kunnat ha studerat nominaliseringar, vilka uttryckligen skapar problem för 
andraspråksinlärare (Chan 2015:308; Magnusson 2011:228). Om jag studerat 
nominaliseringar skulle jag i de läroböcker jag undersökt t.ex upptäckt ordet 
”symmetrilinjen” (Alfredsson et al., 2011:109) som är en ersättning för orden ”linjen 
som är symmetrisk” dvs. ett adjektiv som ersätts av ett substantiv. Genom att bruket av 
nominaliseringar i det tilltagande specialiserade skolspråket skulle kunna vara en möjlig 
förklaring till andraspråksinlärares bristande skolresultat (Magnusson 2011:231,234) 
skulle det varit intressant att studera. Eftersom sats- och meningskonstruktioner 
bestående av långa inledande led skapar svårigheter för andraspråksinlärare skulle en 
analys av texterna med avseende på det varit av betydelse (Liberg 2000:112). Jag skulle 
då upptäckt och refererar till meningen i exemplet ovan “Tobias, som arbetar i 
företagets laboratorium, väger …” (Alfredsson et al., 2011:216) att det är ett långt 
inledande led. Det långa inledande ledet gör att det blir många ord mellan Tobias och 
vad Tobias gör. Det skapar svårigheter. I denna studie saknas den analysen.  
 
Likaså saknas en studie av hur nominalfraser med bestämningar är uppbyggda. Skulle 
jag studerat nominalfraser med bestämningar, skulle jag i samma mening upptäckt ”… 
slumpvis valda påsar…” (ibid. 2011:216). Det är en lång nominalfras med två 
bestämningar (adjektiv) ”slumpvis och valda” som krånglar till det (Chan 2015:307-
309). Det hade varit intressant att se hur texterna i matematikläromedlen är uppbyggda 
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med avseende på nominalfraskonstruktionerna. I denna studie saknas också en analys av 
ordförrådet. Eftersom ordförrådet bidrar till de specialiserade skoltexterna hade det varit 
av vikt att studera de ord som används (Bailey 2007:12; Enström 2013:173; Chan 
2015:307-309).  
 
De semiotiska resurserna inom läroböcker i matematik utgörs av det skrivna språket, 
siffror, tal, bilder, bildtexter och symboler. I studien har endast det skrivna språket som 
dessutom begränsats genom ett urval (se 5.3) undersökts. Detta gör att undersökningen 
ej ger en samlad beskrivning av hur innehållet i läroböckerna förmedlas. Om studien 
även innehållit en metod för hur bilder och bildtexter skulle kunnat ha analyserats och 
jämförts mellan läromedlen, skulle det gett en annan beskrivning av läromedlen 
eftersom bilder och bildtexter utgör en central del inom matematiken.  
 
I denna studie har jag som ett första steg valt att undersöka språket med avseende på de 
val som gjorts.  
 
7.3 Fortsatta studier 
Denna undersökning leder tankarna vidare till fortsatta studier. En intressant 
frågeställning är att studera matematikläromedel med avseende på hur olika 
matematiska innehållsområden framställs genom användandet av olika semiotiska 
resurser; texter, bilder, bildtexter, grafer, symboler och siffror inom gymnasiets 
matematikkurser. Två ytterligare följdfrågor är vad de olika författarna till de olika 
läromedlen vill förmedla med sin framställning. Den andra frågeställningen är hur 
mottagaren det vill säga läsaren uppfattar innehållet. Den sistnämnda frågeställningen 
kan göras än mer fördjupad genom uppdelningen av läsare till läsare som har svenska 
som första- respektive andraspråk. Det här handlar om författar-, respektive 
elevperspektivet. ”Om jag beskriver det jag beskriver på det sätt som jag gör, uppfattas 
det jag beskriver på det sätt som jag önskar”. Det tycker jag är en central frågeställning 
när det handlar om lärande.  
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Bilaga 1 
 
ALGEBRA 
Matematik	M2c	(Sjunnesson	et	al.2012:30,	35)	från	Liber.		
Vi	har	hittills	löst	ekvationer	av	första	graden.	
Ekvationen	är	en	förstagradsekvation,	eftersom	variabeln	är	upphöjd.	
En	andragradsekvation	är	på	motsvarande	sätt	en	ekvation	där	variabeln	är	upphöjd.	
Ekvationen	kallas	en	fullständig	andragradsekvation	eftersom	den	innehåller	term,	term	
och	sifferterm.	
Ekvationen	kallas	ofullständig.	
Titta	på	rektangeln,	hur	långa	är	sidorna.	
Lägg	märke	till	en	andragradsekvation	av	typen	har	både	ett	positivt	och	ett	negativt	
svar	nämligen.		
Här	förkastas	roten	eftersom	en	sträcka	inte	kan	vara	negativ.	
Fullständiga	andragradsekvationer.	
Eftersom	metoden	med	kvadratkomplettering	är	tidskrävande	ska	vi	nu	härleda	en	
formel	för	ekvationens	rötter.	
Formeln	kan	vi	sedan	använda	på	alla	andragradsekvationer.	
För	att	det	ska	vara	lätt	att	förstå	formeln	löser	vi	två	ekvationer	parallellt,	både	den	
vanliga	ekvationen	och	den	allmänna	ekvationen.	

	Ma	2c	Origo	(Szabo	et	al.,	2012:15-16)	från	Sanoma	utbildning	
Funktionen	är	en	funktion	av	första	graden.	
Funktionen	är	ett	exempel	på	en	andragradsekvation.	
En	andragradsekvation	kan	allmänt	skrivas,	är	konstanter.	
En	andragradsekvation	innehåller	alltid	en	andragradsterm	men	kan	också	innehålla	en	
förstagradsterm	och	en	konstantterm.	
Däremot	förekommer	inte	termer	av	högre	grad	som	t.ex	eller.	
En	ekvation	av	formen	där	är	en	andragradsfunktion,	kallas	en	andragradsekvation.	
Allmänt	så	är	en	andragradsekvation	en	ekvation	som	kan	skrivas	i	formen.	
Ritar	vi	grafen	till	funktionen	ser	vi	att	den	skär	axeln	i	två	punkter,	nämligen	i.	
I	de	punkter	är	funktionsvärdet.	
De	värden	på	för	vilka	kallas	nollställen	till	funktionen.	
Med	hjälp	av	grafen	här	intill	kan	vi	se	att	funktionen	har	nollställena.	
Om	vi	vill	lösa	ekvationen	grafiskt	så	börjar	vi	med	att	rita	grafen	till.		
Sedan	bestämmer	vi	lösningarna	till	ekvationen	genom	att	avläsa	nollställena	till	
funktionen.	
Om	vi	vill	lösa	ekvationen	grafiskt	så	börjar	vi	med	att	rita	grafen	till.	
Sedan	bestämmer	vi	lösningarna	till	ekvationen	genom	att	avläsa	nollställena	till	
funktionen.	
Med	hjälp	av	grafen	kan	vi	avläsa	att	nollställena	till	är.		
Ekvationen	har	alltså	lösningarna	och.	
Lösningarna	till	en	ekvation	kallas	rötter.	
Eftersom	en	grafisk	lösning	bygger	på	en	avläsning	så	är	det	inte	säkert	att	den	är	exakt.	
Genom	att	sätta	in	lösningen	i	den	ursprungliga	ekvationen	kan	man	se	om	den	är	exakt	
eller	inte.	
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Av	graferna	framgår	att	funktionen	har	de	två	nollställena,	att	funktionen	har	ett	enda	
nollställe	och	att	funktionen	helt	saknar	nollställen.		
Det	betyder	att	ekvationen	har	två	lösningar,	ekvationen	har	en	lösning	och	ekvationen	
saknar	reella	lösningar.	

	Matematik	5000,	2c	(Alfredsson	et	al.,	2011:82,	84,	86).		
Enkla	andragradsekvationer.	
För	en	bil	med	hastigheten	kan	stoppsträckan	beskrivas	med.	
Vid	vilken	hastighet	är	stoppsträckan.	
Svaret	får	vi	ur	andragradsekvationen.	
Allmänt	kan	en	andragradsekvation	skrivas	där	och	är	konstanter	och.	
Det	finns	ett	par	olika	metoder	för	att	lösa	andragradsekvationer.	
Vi	börjar	med	några	specialfall.	
Kvadratrotsmetoden.	
Vi	får	lösningen	direkt	genom	att	dra	kvadratroten	ur	och	inser	att	både	och	är	
lösningar	(rötter)	till	ekvationen.	
Hur	gör	vi	för	att	lösa	andragradsekvationer.	
Ett	sätt	att	försöka	faktorisera	vänsterledet	och	sedan	använda	nollproduktmetoden.	
Men	hur	genomför	vi	faktoruppdelningen?		
Ett	annat	sätt	är	att	försöka	skriva	om	ekvationen	så	att	kvadratrotsmetoden	kan	
användas.	
Vad	saknas	för	att	ska	kunna	skrivas	på	formen.	
Vi	gör	en	geometrisk	tolkning.	
Vi	får	arean	om	vi	kompletterar	med	en	kvadrat	med	sidan.	
En	alternativ	metod	är	att	tänka	kvadreringsreglerna	baklänges.		
Vi	ska	komplettera	med	kvadraten	på	halva	koefficienten	för.		
Vi	löser	vår	ursprungliga	ekvation	med	kvadratkomplettering.	
Med	kvadratkomplettering	kan	vi	lösa	allmänna	andragradsekvationer.		
Om	vi	vill	undvika	att	varje	gång	göra	en	kvadratkomplettering	måste	vi	härleda	en	
formel	som	ger	oss	rötterna	till	den	allmänna	andragradsekvationen.	
Efter	divison	med	kan	ekvationen	skrivas.	
Vi	tar	nu	fram	en	formel	som	direkt	ger	oss	rötterna	om	vi	vet	och.	
Jämför	exemplet	med	den	allmänna	härledningen.		
Vi	kan	inte	dra	roten	ur	negativa	tal	därför	måste	om	så	saknar	ekvationen	reella	rötter.	
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GEOMETRI 
Matematik	M2c	(Sjunnesson	et	al.2012:67,	86)	från	Liber.	
SATS:	YttervInkelsatsen.	
En	yttervinkel	i	en	triangel	summan	av	de	två	motstående	inre	vinklarna.	
Randvinklar	och	medelpunktsvinklar.	
I	figuren	har	cirkelns	medelpunkt	markerats	med	en	röd	punkt.	
Vinkeln	kallas	randvinkel,	eftersom	vinkelns	spets	finns	på	cirkelns	rand.		
Vinkeln	kallas	medelpunktsvinkel,	eftersom	vinkelns	spets	finns	i	cirkelns	medelpunkt.		
Lägg	märke	till	att	både	och	står	på	den	röda	cirkelbågen.	
SATS:	Randvinkelsatsen.	
I	en	cirkel	är	medelpunktsvinkeln	dubbelt	så	stor	som	randvinkeln	på	samma	cirkelbåge.	
Figuren	visar	en	medelpunktsvinkel	och	en	randvinkel.	
Båda	vinklarna	står	på	cirkelbågen.	
I	nästa	figur	har	diametern	genom	och	dragits.	
Den	gula	triangeln	har	diametern	genom	och	dragits.	
Den	gula	triangeln	är	likbent	eftersom	och	är	radier	i	cirkeln.	
Basvinklarna	har	markerats	med.		
På	motsvarande	sätt	inses	att	även	triangeln	är	likbent.	
Här	har	basvinklarna	markerats	med.	
Vinkeln	är	en	yttervinkel	till	triangeln,	liksom	vinkeln	är	yttervinkel	till	triangeln.	
Medelpunktsvinkeln	är	d.v.s.	dubbelt	så	stor	som	randvinkeln.	
Vi	har	nu	bevisat	satsen	för	ett	av	de	fall	som	kan	förekomma.	
Du	kommer	själv	att	bevisa	de	två	övriga	fallen.		

	Ma	2c	Origo	(Szabo	et	al.,	2012:138-139)	från	Sanoma	utbildning.		
Klassiska	geometriska	satser.	
Satser	om	vinklar	i	cirkeln.	
Korda	kommer	från	grekiskans	khordé	som	betyder	sträng.	
Om	man	drar	en	sträcka	mellan	två	punkter	på	en	cirkel,	så	får	man	en	korda.	
En	vinkel	som	bildas	mellan	två	kordor	som	utgår	från	samma	punkt	på	cirkelns	rand	kallas	
randvinkel.	
En	vinkel	som	bildas	mellan	två	radier	kallas	medelpunktsvinkel.	
Om	man	mäter	vinklarna	i	figurerna	till	vänster	så	finner	man	att	medelpunktsvinklarna	är	
dubbelt	så	stora	som	randvinklarna	på	samma	cirkelbåge.	
Randvinkelsatsen.	
Medelpunktsvinkeln	till	en	cirkelbåge	är	dubbelt	så	stor	som	en	randvinkel	till	samma	
cirkelbåge.	
Bevis.	
Vi	drar	diametern	genom	båda	vinkelspetsarna	och	bevisar	satsen	i	det	fall	då	cirkelns	
medelpunkt	ligger	mellan	vinkelbenen	till	randvinkeln.		
Diametern	delar	vinklarna	och	i	två	cirklar	med	diametern	som	gemensamt	vinkelben.	
Vinklarna	och	är	yttervinklar	till	respektive.	
Yttervinkelsatsen	ger.	
Trianglarna	och	är	likbenta	därför	är	sträckorna	cirkelns	radie.	
Då	gäller.		
Det	innebär	att.	
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Randvinkelsatsen	gäller	också	om	cirkelns	diameter	är	ett	gemensamt	vinkelben	till	båda	
vinklarna	(se	fig.1)	eller	om	cirkelns	medelpunkt	ligger	utanför	vinkelbenen	till.	randvinkeln	(se	
fig.2)	
En	yttervinkel	till	en	triangel	är	lika	med	summan	av	de	två	motstående	vinklarna.	
Det	finns	tre	följdsatser	till	randvinkelsatsen:	
Randvinklar	till	samma	cirkelbåge	är	lika	stora.	
Eftersom	randvinkeln	är	hälften	av	medelpunktsvinkeln	till	samma	cirkelbåge,	så	är	alla	
randvinklar	till	samma	cirkelbåge	lika	stora.	
Randvinklar	till	en	halvcirkelbåge	är	räta	vinklar.	
Kallas	ibland	Thales	sats.	
Du	får	själv	bevisa	att	randvinklar	till	en	halvcirkelbåge	är	räta	vinklar	i	uppgift.	
I	en	fyrhörning	inskriven	i	en	cirkel	är	summan	av	mostående	vinklar.	
Beviset	till	den	här	satsen	lämnas	som	uppgift.	
En	månghörning	inskriven	i	en	cirkel	är	en	figur	vars	alla	hörn	befinner	sig	på	cirkelns	rand.	

	Matematik	5000,	2c	(Alfredsson	et	al.,	2011:150,	153-154).		
Yttervinkelsatsen.	
Kommer	du	ihåg?	
En	matematisk	sats	är	ett	påstående	som	kan	bevisas.	
Ett	övertygande	argument	för	att	ett	påstående	är	sant	kallas	för	ett	bevis.	
Yttervinkelsatsen.	
Summan	av	två	vinklar	i	en	triangel	är	lika	med	yttervinkeln	vid	det	tredje	hörnet.	
Bevis.	
Uppställda	ekvationer	måste	motiveras.	
Eftersom	ekvationernas	högerled	är	lika	är	även	vänsterleden	lika.	
Subtraktion	av	i	båda	leden	ger	V.S.B.	(vilket	skulle	bevisas).	
En	cirkel	är	den	kurva	i	planet	som	består	av	alla	punkter	som	har	ett	givet	avstånd	(radien)	till	
en	bestämd	punkt,	som	kallas	medelpunkten.	
En	korda	är	en	sträcka	mellan	två	punkter	på	cirkeln.	
En	diameter	är	en	korda	genom	medelpunkten.	
En	cirkelbåge	är	en	del	av	cirkelns	rand.	
En	tangent	är	en	linje	som	skär	cirkeln	i	en	punkt.	
Tangenten	är	vinkelrät	mot	radien	i	tangeringspunkten.	
Figuren	visar	en	randvinkel	och	en	medelpunktsvinkel	på	samma	cirkelbåge.	
Ett	annat	ord	för	randvinkel	är	bågvinkel.	
Randvinkelsatsen.	
Medelpunktsvinkeln	är	dubbelt	så	stor	som	randvinkeln	på	samma	cirkelbåge.		
Vi	bevisar	detta	och	skiljer	på	tre	fall:	
Ett	av	randvinkelns	vinkelben	sammanfaller	med	diametern.	
Vi	drar	den	streckade	diametern	från	randvinkelns	spets.	
Randvinkeln	ger	oss	tre	följdsatser.	
Alla	randvinklar	på	samma	cirkelbåge	är	lika	stora.	
Motivering.	
De	är	hälften	så	stora	som	medelpunktsvinkeln.	
En	randvinkel	på	en	halvcirkelbåge	är	alltid.	
Motivering.	
Medelpunktsvinkeln	på	samma	båge	är	alltid.	
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I	en	fyrhörning	som	är	inskriven	i	en	cirkel	är	summan	av	motstående	vinklar.	
Motivering.	
Summan	av	medelpunktsvinklarna.		
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STATISTIK	
Matematik	M2c	(Sjunnesson	et	al.2012:226-227)	från	Liber.	
Analytisk	statistik.	
Normalfördelning.	
Vid	en	hälsoundersökning	på	en	gymnasieskola	mätte	man	elevernas	längd.	
Pojkarnas	längder	visas	i	histogrammet	nedan.	
Medelvärdet	är	cm	och	standardavvikelsen	är	cm.		
Den	blå	kurvan	som	anpassats	till	histogrammet	kallas	normalfördelningskurva.	
Typiskt	för	kurvan	är	att	observationerna	ligger	symmetriskt	kring	medelvärdet	och	att	stora	
avvikelser	är	ovanliga.	
Titta	på	normalfördelningskurvan	ovan.	
Vi	ser	att	av	pojkarna	finns	i	intervallet	mellan	och.	
Det	betyder	att	ligger	mellan	cm	och	cm	och.	
Vi	ser	också	att	finns	i	intervallet	mellan	och,	dvs.	mellan	och.	
Alla	statistiska	material	som	ger	en	fördelning	enligt	förra	sidan,	säg	vara	normalfördelade.	
Exempel	på	normalfördelningar	är	brinntid	hos	glödlampor,	blodtryck	hos	åringar	och	vikten	
av	ett	paket	frukostflingor.		
Vid	stora	statistiska	undersökningar,	dvs.	där	väldigt	många	tillfrågas/undersöks,	brukar	
medelvärdet	betecknas	med	my	och	standardavvikelsen	med	sigma.		
Observera	att	normalfördelningen	är	en	teoretisk	fördelning	och	att	verkligheten	är	mer	eller	
mindre	anpassad	till	den.	
I	de	följande	övningarna	ska	du	använda	procentsatserna	från	faktarutan	och	
normalfördelningskurvan.		

	Ma	2c	Origo	(Szabo	et	al.,	2012:176)	från	Sanoma	utbildning	AB.		
Normalfördelning.	
Om	man	väger	alla	nyfödda	barn	i	Sverige,	undersöker	volymen	mjölk	i	enlitersförpackningar	
eller	mäter	längden	av	alla	åringar,	så	visar	det	sig	att	observationerna	fördelas	runt	
medelvärdet	på	ett	likartat	sätt.	
Man	säger	att	observationsvärdena	är	normalfördelade.	
Den	kurva	som	beskriver	denna	fördelning	kallas	normalfördelningskurva.		
Tidigare	använde	man	även	normalfördelningskurvan	vid	betygsättning	av	elever,	eftersom	
studieresultaten	antogs	vara	normalfördelade.	
Grafen	för	normalfördelningen	är	klockformad,	symmetrisk	kring	medelvärdet.	Kurvan	
närmar	sig	axeln	i	båda	riktningarna,	men	skär	den	aldrig..	
Kurvans	form	bestäms	av	medelvärdet,	och	standardavvikelsen.		
En	förändring	av	medelvärdet	gör	att	kurvan	förflyttas	i	sidled.	
Ett	högt	värde	på	standardavvikelsen,	dvs.	en	stor	spridning,	gör	att	kurvan	blir	lite	plattare.		
Ett	lågt	värde	på	standardavvikelsen,	dvs.	en	liten	spridning,	gör	kurvan	smalare	och	högre.	
För	ett	normalfördelat	material	gäller:	
ca	av	observationerna	ligger	under	respektive	över	medelvärdet.	
ca	av	observationerna	finns	inom	standardavvikelse	från	medelvärdet.	

	Matematik	5000,	2c	(Alfredsson	et	al.,	2011:216-217).		
Normalfördelning.	
Egenskaper	hos	ett	normalfördelat	material.	
Ett	företag	har	en	gammal	och	en	ny	maskin	som	förpackar	kaffe	i	gramspåsar.	
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Tobias,	som	arbetar	i	företagets	laboratorium,	väger	slumpvis	valda	påsar	från	varje	maskin	
och	presenterar	mätresultaten	på	följande	sätt.	
Du	ser	i	histogrammen	att	påsarna	från	den	gamla	maskinen	varierar	mer	i	vikt.		
Att	spridningen	är	större	framkommer	även	i	värdena	för	variationsbredd	och	
standardavvikelse.	
Statistiska	material	som	fördelar	sig	enligt	diagrammen	ovanför	kallas	normalfördelade.	
Den	röda	kurvan	kallas	normalfördelningskurva	och	den	är	alltid	symmetrisk	runt	
medelvärdet.	
Man	brukar	säga	att	kurvan	är	klockformad	och	på	engelska	kallas	den	ibland	"the	bell	
curve".		
I	ett	normalfördelat	material	har	observationerna	ofta	värden	som	ligger	nära	medelvärdet	
och	sällan	värden	med	stor	avvikelse.	
Det	finns	otaliga	exempel	på	normalfördelade	statistiska	material.	
Blodtryck	hos	friska	personer	i	en	viss	ålder.	
Morgontemperaturen	i	Stockholm	den	april	de	senaste	åren.	
Längden	hos	åriga	svenska	män.	
Vikten	hos	äpplen	av	en	viss	sort.	
Diametern	av	muttrar	som	tillverkats	i	en	viss	maskin.	
För	ett	stickprov	används	beteckningen	för	medelvärdet	och	för	standardavvikelsen.	
För	en	hel	population	används	beteckningen	my	för	medelvärdet	och	sigma	för	
standardavvikelsen.	
För	alla	normalfördelade	populationer	gäller	att.	
Av	materialet	ligger	inom	intervallet	en	standardavvikelse	från	medelvärdet	dvs.	i	intervallet.	
Av	materialet	ligger	inom	två	standardavvikelser	från	medelvärdet	dvs.	i	intervallet	
För	förpackningsmaskinerna	i	vårt	exempel	innebär	detta.	
Av	alla	påsar	från	den.	
Gamla	maskinen	har	en	vikt	i	intervallet.	
Nya	maskinen	har	en	vikt	i	intervallet.	
Av	alla	påsar	från	den.		
Gamla	maskinen	har	en	vikt	i	intervallet.	
Nya	maskinen	har	en	vikt	i	intervallet.	
För	alla	normalfördelade	material	med	medelvärdet	my	och	standardavvikelsen	sigma	gäller	
att	materialet	fördelar	sig	kring	medelvärdet	enligt	diagrammet.	
 
 
 
 


