
 
 

Student    
Vt 2017 
Examensarbete, 30 hp 
Grundskollärarprogrammet 4-6, 240 hp 

 

Som man läser får man räkna 
En analys av matematiska texter ämnade för mellanstadieelever 

 

Jesper Åhlin 
 
 



 
 

 
 
 

 

Sammanfattning 
 
Matematiska prestationer har visat sig relatera till språklig förmåga och läsförståelse. 
Syftet med denna studie är därför att få mer kunskap om läsbarheten och graden av 
språklig svårighet i läroböcker som används för matematikundervisning i grundskolan, 
för årskurserna 4–6. Dessutom är syftet att undersöka vilka språkliga faktorer som lärare 
upplever påverkar matematiska texters läsbarhet, samt hur väl dessa faktorer 
överensstämmer med de läsbarhetsvariabler som användes för att analysera 
läroböckerna. För att undersöka språklig svårighet i matematiska texter har tre, i svensk 
matematikundervisning, vanligt förekommande läroböcker analyserats med hänsyn på 
läsbarhet. Två lärare har dessutom intervjuats för att få deras bild av vad de upplever 
påverkar elevers förståelse av matematiska texter. Läroböckerna visade sig vara relativt 
lika när det kommer till deras läsbarhetvärden. Det som skiljer lärobokstexterna är hur 
långa de genomsnittliga meningarna är och hur stor andel långa ord som förekommer i 
texterna. Lärarna menade att längre texter, med längre meningar och ord är svårare att 
förstå. De ansåg dock att begreppsförståelse, svåra och ovanliga ord, samt graden av 
struktur i texterna var språkliga faktorer som de upplevde att elever ofta har svårt med. 
Slutsatsen i studien är därför att även om läroböckerna håller en jämn och lämplig 
svårighetsgrad, med hänsyn på läsbarhet, anser lärare att det finns flera andra variabler 
som påverkar hur svåra matematiska texter upplevs av elever. Om man som pedagog 
använder sig av läsbarhetsformler för att bestämma lämpligheten av en text bör man 
därför vara medveten om vad formlerna analyserar och vad de tänkta läsarna har för 
individuella förutsättningar. 
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1 Inledning  

Matematiken har vuxit fram ur människors praktiska behov och har en flertusenårig 

historia. Att vara förtrogen med matematiken är en nödvändighet för att vara en 

samhällsmedveten deltagande medborgare (Sterner & Lundberg, 2002). Matematiken 

och matematikundervisningen bidrar till att utveckla flera förmågor som är centrala för 

att leva och verka i samhället. 

 

Något jag upplevt under min tid i skolan, både som vikarierande lärare och under mina 

VFU-perioder som lärarstudent, är att elever som har läs- och skrivsvårigheter 

begränsas i matematiklärandet på grund av dessa svårigheter. Caponera, Sestito och 

Russos (2016) studie visar på att detta återspeglas i elevers prestationer inom 

matematikämnet. När de analyserade resultat från TIMSS och PIRLS fann de en 

korrelation läsförståelse och matematiska prestationer. Matematiken i sig har ett eget 

ämnesspråk, ett sekundärt språk som visar sig i form av begrepp, tecken och det skrivna 

språket. Att som elev inte förstå det som presenteras i läroböckerna, på grund av 

språkliga svårigheter, utgör ett stort hinder för att uppnå de uppsatta målen. I och med 

att eleverna med lässvårigheter har svårt att förstå texter, vilket i sin tur blir ett hinder 

för att utvecklas inom matematiken, fokuserar detta arbete på just matematiska texters 

läsbarhet. Däremot har inte relationen mellan skrivsvårigheter och matematiska 

prestationer undersökts. 

 

Läsförståelse är en förmåga som är, och har varit, svenskämnets huvuduppgift. I 

läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2016) skrivs det att ett av målen ur det centrala 

innehållet inom svenskämnet är att eleven ska lära sig: ”Lässtrategier för att förstå och 

tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och 

sådant som står mellan raderna.” (249). Att förstå vad texters innehåll är dock en 

förutsättning för att lyckas även i andra skolämnen. Tidigare inom 

matematikundervisningen har fokus legat på beräkning med hjälp av standardalgoritmer 

och automatisering av dessa (Sterner & Lundberg, 2002). Inom 

matematikundervisningen har dock rutinmässig algoritmräkning blivit allt mindre 

vanlig. I en samtid där mobiltelefoner, datorer och miniräknare finns tillgängligt i 

överflöd blir andra förmågor nödvändiga.  
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För lärare som vill skapa sig en uppfattning om en given texts lämplighet, ur ett 

pedagogiskt perspektiv och när det kommer till en texts grad av svårighet, är läsbarhet 

ett relevant område. Fulcher (1997) menar att lärare ofta har uppfattningen att alltför 

svåra textmaterial påverkar elevers lärandeprocess och motivationsnivå. Dweck (1986) 

poängterar att en uppgift med lämplig svårighetsgrad ger bäst resultat ur en 

lärandesynpunkt och för att elever ska utveckla sina förmågor inom ett ämne. Med 

begreppet läsbarhet menas de faktorer som påverkar hur lätt- eller svårläst en text är 

(Reichenberg, 2000). Fulcher (1997) förklarar att faktorer som motivation, förkunskaper 

och läsvana är variabler som är svåra för lärare att mäta och ta i beaktning när man 

väljer ut lämpliga texter.  Därför menar Fulcher att det är själva texten och dess 

beståndsdelar som är möjliga att analysera. När läsbarhet används för att undersöka en 

texts grad av svårighet är det textuella faktorer som meningslängd, antal bisatser, ordens 

längd och ordens förekomst som tas i beaktning (Björnsson, 1968). Utifrån dessa 

faktorer har olika formler tagits fram för att uppskatta hur lämplig texters svårighetsgrad 

är för de tänkta läsarna (Fulcher, 1997). Resultatet kan användas för att hjälpa lärare att 

välja ut texter som är lämpliga för deras målgrupp. Läsbarhetsformel är det begrepp som 

jag hädanefter kommer att använda som benämning för dessa formler. 

  

De allra flesta har nog en god uppfattning om begreppet lärobok och dess innebörd. 

Wikman (2004) poängterar dock att “användningen av begreppet lärobok är inte alltid 

konsekvent” (s.17) och att det finns flera olika begrepp som används. Två andra 

begrepp som vanligtvis används är läromedel och pedagogiska texter. Begreppet 

lärobok syftar på textsamlingar med syfte att undervisa.  Läroboken är på många sätt 

central för undervisningen och elever kommer under sin skolgång att möta läroböcker i 

alla dess former. Läroböcker har olika stort inflytande på och omfattande användning i 

olika ämnen. Skolverket (2006) förklarar att lärobokens inflytande är störst i ämnen som 

matematik, där lärandet systematiskt bygger på tidigare kunskap. Kvaliteten på 

läromedlen och texterna i dessa är därför särskilt viktigt för att eleverna ska få 

möjligheten att ta till sig kunskapen som delges. Eleverna behöver förstå och motiveras 

av texter för att kunna få förutsättningar att lyckas. 
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2  Syfte 

Syftet med arbetet är att få mer kunskap om läsbarheten och graden av språklig 

svårighet i läroböcker som används för matematikundervisning i grundskolan, för 

årskurserna 4–6. Syftet är dessutom att få mer kunskap om vilka språkliga faktorer 

lärare anser påverkar elevers förståelse av matematiska texter, samt hur dessa 

överensstämmer med faktorerna som används i läsbarhetsanalysen. 

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur ser språket ut i de läromedel som används för matematikundervisning i 

årskurserna 4–6, med hänsyn på läsbarhet och ordvariation? 

 Vilka språkliga faktorer anser lärare påverkar läsbarheten i matematiska texter 

och hur överensstämmer de med de faktorer som används i läsbarhetformler och 

ordvariationsindex? 

 

  



 
 

4 
 

3 Bakgrund 

I detta kapitel redovisas den litteratur och forskning som stått som grund till den här 

studien. Inledningsvis förklaras och redovisas centrala begrepp och ämnesområden. 

Därefter presenteras tidigare forskning inom området. 

3.1 Läromedel och läroböcker 

Som tidigare nämnt kan betydelsen av begreppen lärobok och läromedel tyckas vara 

självklara. Faktum är dock att användningen av begreppet inte är konsekvent och 

används i olika former i olika arenor (Lilja Waltå, 2011). För att komplicera det mer 

används begreppen lärobok och läromedel ofta som synonymer. (Lilja Waltå, 2011; 

Wikman, 2004). I Skolverkets (2006) studie av läromedlens roll i undervisningen, 

definieras läromedel som något “ som lärare och elever använder för att eleverna ska nå 

uppställda mål” (s.11). Skolverket förklarar vidare att läromedel visar sig i olika 

informationsbärande enheter, samt att de kan samverka. De förklarar även att läromedel 

kan förmedla pedagogisk information textuellt, visuellt och auditivt. För att vara 

konsekvent kommer jag att i den här studien avgränsa mig till begreppet lärobok och 

fokusera på det textuella innehållet. 

 

Wikman (2004) förklarar att det huvudsakliga syftet med läroböcker är att främja 

lärande. I skolverkets studie (2016) kritiserade vissa lärare lärobokens brist på möjlighet 

att individanpassa undervisningen. Läroböckerna skrivs med syftet att vara generella 

pedagogiska texter som skall lämpa sig för alla elever i en elevgrupp. Samtidigt lyfte 

flera lärare individualisering som något positivt med läroböcker. Detta i form av att 

eleven ofta kan arbeta självständigt och välja svårighetsgrad utifrån de egna 

förutsättningarna. Wikman (2004) menar att i takt med att läroplanerna har blivit mindre 

specificerade och mer allmänna i sin form har läroboken fått ett större utrymme i 

undervisningen. Han förklarar det som att läroboken blir en “osynlig” läroplan som 

dikterar vilket innehåll som skall läras ut. Wikman förklarar dessutom att även om 

läroboken bara är ett av de medium som eleverna får information från, har det en stark 

position i undervisningen och är frekvent använd. Ett problem som Wikman (2004) ser 

med hur läroboken har utvecklats är att den nu ska vara allomfattande, informationstät 

och visa alla möjliga sidor av ett område. Han menar att detta med tiden har gjort 
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lärobokstexter mer svårförståeliga. Wikman förklarar att lärobokstexter numer består av 

flera korta formella informationstäta avsnitt, istället för att vara berättande och 

förklarande. 

3.2 Det matematiska språket 

Det vardagliga språket och det matematiska språket delar vissa grundläggande likheter; 

båda språken har en egen vokabulär, terminologi och grammatiska regler (Sterner & 

Lundberg, 2002). O'Halloran (2004) fastställer att den matematiska diskursen är en 

multisemiotisk konstruktion som visar sig i form av symboler, naturligt språk och 

bilder.  För att kunna kommunicera via symboler måste man därför förstå relationen 

mellan matematiska begrepp, idéer och symboler.  

 

Den språkliga förmågan har stor betydelse för elevers begreppsbildning inom 

matematikämnet, samt att läs- och skrivsvårigheter begränsar utvecklingen av den 

språkliga förmågan (Sterner & Lundberg, 2002). Jakobsson-Åhl (1999) förklarar att 

förståelse av begrepp och symboler är centralt för att elever ska utveckla sin 

matematiska förståelse. Vidare menar Jakobsson-Åhl att utan förståelse för begrepp och 

symboler blir elevers matematiska utveckling negativt påverkad, då deras förmåga att 

resonera och kommunicera med andra blir begränsad. Sterner och Lundberg (2002) 

förklarar att elever med läs- och skrivsvårigheter har svårt att förstå de matematiska 

symbolernas faktiska innebörd. De hävdar dessutom att för att förstå en symbol behöver 

eleven hålla reda på vad symbolen står för, men även vad den representerar.  

3.3  Lättlästa texter 

Vad är egentligen en lättläst text och vem behöver dessa texter? En lättläst text behöver 

inte vara en bilderbok för barn. Lundberg och Reichenberg (2008) skriver i sin bok Vad 

är lättläst, utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten, att alla människor ibland 

behöver lättlästa texter. De menar att svårförståeliga texter är ett demokratiskt problem i 

dagens samhälle. Lundberg och Reichenberg förklarar påståendet med ett exempel: 

åtskilliga barn dör i bilolyckor på grund av felmonterade bilbarnstolar, vilket i sin tur 

kan bero på misstolkningar av instruktionsmanualen. De poängterar att eftersom vi lever 

i en samtid där vi läser mer än vi någonsin har gjort, blir läsförmågan en förutsättning 



 
 

6 
 

för att kunna delta i samhället. Detta fenomen medför att svårförståeliga texter skapar 

samhällsklyftor där människor med exempelvis dyslexi eller språkstörningar hamnar i 

ett utanförskap.  

Det finns alltså ett behov av lättlästa texter i vårt samhälle (Lundberg & Reichenberg, 

2008). Detta behov är särskilt stort för vissa människogrupper. Vad karaktäriserar då en 

lättläst text? Lundberg och Reichenberg (2008) ställer upp några egenskaper som 

generellt brukar gälla för lättlästa texter. Lättlästa texter: 

 

 är inte särskilt långa  

 har ett personligt tilltal, dvs en författarröst  

 innehåller omväxlande korta och långa meningar  

 innehåller satskonnektorer  

 undviker långa substantiv  

 undviker främmande ord  

 innehåller tydligt förklarade orsakssamband  

 undviker passiv form   

 undviker abstrakta begrepp  

 använder praktiska exempel (s.8) 

För att en text ska upplevas som givande och intressant måste textens svårighetsnivå 

överensstämma med läsarens läsförmåga (Mühlenbock, 2013). Humphreys och 

Humphreys (2013) hävdar att de flesta människor läser på en nivå som är lägre än deras 

högsta uppnådda utbildningsnivå. Humphreys och Humphreys menar också att många 

läsare upplever att texter generellt är för svåra och att läsare  gärna väljer att läsa lättare 

texter om de har möjligheten. Detta tyder på att mycket text vi människor vardagligt 

möter inte är anpassad för den allmänna läsnivån. Humphreys och Humphreys 

poängterar dock att svåra texter ibland kan vara ett nödvändigt ont, då komplexa 

ämnesområden implicit leder till svåra texter. Vidare menar de att den enklaste metoden 

som kan användas för att skapa en uppfattning om en texts lätt- eller svårförståelighet är 

att undersöka textens lexikala variation (även kallad ordvariation). Humphreys och 

Humphreys förklarar detta med att flera studier har visat att förståelsen minskar desto 

större lexikal variation en text har. Lexikal variation, eller ordvariation, förklaras mer 

utförligt under rubriken Ordvariationsindex.  
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3.4 Läsbarhet 

Läsbarhet (från engelskans readability) är ett centralt begrepp när man diskuterar 

lärobokstexter. Mühlenbock (2013) hävdar att definitionen av begreppet läsbarhet är 

omtvistad och att det finns lika många definitioner som det finns forskare inom 

området. Hon förklarar vidare att det som främst debatteras är i hur stor utsträckning 

läsaren ska tas med i modellen. Reichenberg (2000) menar att när begreppet läsbarhet 

används syftar det ofta till de faktorer som påverkar hur lätt- eller svårläst en text är.  

Björnsson (1968) väljer att definiera läsbarhet som:  

 

..summan av sådana språkliga egenskaper hos en text, vilka gör den 

mer eller mindre svårtillgänglig för läsaren (s.13). 

 

En mindre del av Björnssons (1968) definition av läsbarhet, likt många andra forskares, 

innefattar dessutom textens design och layout (Mühlenbock, 2013). Dessa faktorer 

kommer inte tas i beaktning i denna studie, fokus kommer istället vara på kvantifierbara 

språkliga faktorer. 

3.4.1 Faktorer som påverkar läsbarheten 

Att mäta läsbarhet är inte enkelt. Mühlenbock (2013) förklarar att det finns en uppsjö 

med variabler som påverkar en läsares förståelse av en text, samt att dessa faktorer är 

unika till individen - i läsögonblicket. Dessa faktorer behöver dessutom samspela och 

överensstämma med individens aktuella läsförmåga. En text kan därför vara 

svårförståelig för en individ och lättförståelig för en annan. Lättlästutredningens (2013) 

utredning, som påbörjades 2010, behandlar statens stöd till lättläst. De förklarar att 

läsbarhet handlar om de språkliga drag som gör en text begriplig för läsaren och att 

svårighetsgraden är av stor vikt för förståelsen. Texten får inte vara för lätt eller för 

svår.  

Björnsson (1968) undersökningar visar på att även om det finns flera olika kvalitativa 

och kvantitativa faktorer som påverkar en texts läsbarhet, går det att sortera bort flera av 

dessa. De kvantitativa huvudfaktorerna som Björnsson fann var “meningslängd, antal 

bisatser, ordens längd och ordens förekomst.”. Utöver de kvantitativa faktorerna, som 

återfinns i texten och dess utformning, spelar även andra kvalitativa faktorer in på 
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läsbarheten. Faktorer som förförståelse, läsvana, motivation och intresse är egenskaper 

hos läsaren som påverkar hur lättläst en text upplevs vara (DuBay, 2007). Mühlenbock 

(2013) berättar att de kvalitativa variablerna har en tolkande och beskrivande funktion 

och är därför svåra att kvantifiera. De kvantitativa faktorerna anser Mühlenbock vara 

enklare att både mäta och beräkna, även om de inte ger en fullständig bild av 

läsbarheten. Därför blir läsbarhetsformlernas huvudsyfte att visa på samband mellan 

dessa kvantitativa beräkningarna och därifrån dra slutsatser om kvalitativa särdrag. 

Läsbarhetsformler bildar alltså en bro mellan det kvantitativa och det kvalitativa. 

  

Det går att ställa sig frågan huruvida dessa tolkningar utifrån kvantitativa faktorer ger en 

valid helhetsbild av det komplexa begreppet läsbarhet? För att undersöka detta fenomen 

kan man genomföra kvalitativa studier där man undersöker hur väl dessa slutsatser 

överensstämmer med verkligheten (Mühlenbock, 2013). Exempel på empiriska studier, 

där faktorer som sägs påverka läsbarheten jämförs med läsares egna uppfattningar, 

presenteras under rubriken tidigare forskning.  

3.4.2 Läsbarhetsformler 

Redan på sluten av 1800-talet resonerade man kring huruvida läsbarhet var mätbart 

(Wengelin, 2006). På 1920-talet började man försöka förutspå texters läsbarhet genom 

att undersöka ordens svårighet och meningslängd (DuBay, 2007). Sedan dess har olika 

matematiska formler har tagits fram för att mäta läsbarheten i texter (Harrison, 1980). 

Numer finns det över 200 olika formler med syftet att kategorisera texter efter 

svårighetsgrad (Wengelin, 2006). Dessa formler tar ett flertal faktorer ur texten i 

beaktning. Vilka faktorer som analyseras och hur de vägs mot varandra varierar 

beroende på vilken läsbarhetformel man studerar. De flesta läsbarhetsformler drar 

generella slutsatser för hur svårläst en text kommer att upplevas vara för en läsare 

(Wengelin, 2006). En grundläggande slutsats är att enkla texter innehåller fler korta ord 

och korta meningar, vilket gör den lättare att förstå (Connatser & Peac, 1999; Harrison, 

1980; Björnsson 1968). Sammanfattningsvis är syftet med läsbarhetsformler att gradera 

texter utifrån hur svårlästa de är och utifrån detta dra slutsatser hur väl anpassad textens 

svårighetsgrad är med läsaren läsförmåga (Wengelin, 2006). Harrison (1980) menar att 

med en väl anpassad svårighetsgrad ska läsaren kunna förstå och läsa texten utan att 

denne upplever frustration.  
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3.4.3  LIX  

Sedan läsbarhetsforskningens begynnelse har det alltså funnits flera olika 

läsbarhetsformler som använts i olika stor omfattning runt om i världen. I Sverige är den 

mest kända och använda läsbarhetsformlen LIX, som togs fram av Carl Hugo Björnsson 

(Lundberg & Reichenberg, 2008; Wengelin, 2006). Wengelin (2006) förklarar att 

Björnsson (1968) baserade LIX på ett antal olika experiment. Han undersökte ett stort 

antal språkliga variabler i texter och jämförde dessa med elevers och experters 

uppfattningar om hur förståeliga texterna var. Wengelin förklarar vidare att utifrån dessa 

experiment kunde Björnsson (1968) sortera bort irrelevanta variabler och till slut isolera 

de variabler som hade högt samband med den bedömda svårighetsgraden. De två 

variablerna som LIX slutligen baserades på är meningslängd och andelen långa ord 

(Lundberg & Reichenberg, 2008). Formeln för LIX är således:  

 

	
	 ä 	
	 å 	 	

 

3.4.4 Andra läsbarhetsformler 

Det finns numer en uppsjö med läsbarhetsformler, alltför många för att redovisa i den 

här studien. Därför presenteras här några av de mest inflytelserika och använda 

läsbarhetsformlerna och en kort sammanfattning av läsbarhetsforskningen. 

Läsbarhetsforskningen hade sitt ursprung i USA, där Thorndike (1921) skapade den 

första läsbarhetsformeln med internationellt genomslag (Wengelin, 2006). Det är 

däremot Rudolf Fleschs (1948) forskning som anses ha haft störst påverkan på 

läsbarhetsforskningen (Wengelin, 2006). Flesch (1943; 1948) skapade två av de mest 

välkända och använda läsbarhetsformlerna (Humphreys & Humphreys, 2013).   

Begeny och Greene (2013) presenterar en lista på några influentiella, vanligt 

förekommande läsbarhetsformler. En förenklad sammanfattning av denna lista återfinns 

i tabell 1. 

 
Tabell 1  - Sammanfattning av läsbarhetsformler 

Namn Källa 

Dale-Chall Dale & Chall, 1948 

Flesch-Kincaid Flesch, 1948 
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FOG Gunning, 1952 

Forcast Sticht, 1973 

Fry Fry, 1968 

Lexile Lexile® www.lexile.com 

PSK Powers, Sumners, & Kearl, 1958 

SMOG McLaughlin, 1969 

Spache Spache, 1953 

 
Crossley, Allen och McNamara (2011) menar att de formler som presenterades i tabell 1 

är konventionella läsbarhetsformler som mäter läsbarhet genom att utföra beräkningar 

utifrån variabler som genomsnittlig menings- och ordlängd. De förklarar vidare att inom 

den  psykolingvistiska forskningen har man utformat nya verktyg som tar fler variabler i 

beräkning. Ett av dessa verktyg är det omtalade Coh-Metrix (Graesser, McNamara, 

Louwerse & Cai, 2004). Crossley et al. (2011) hävdar att de framsteg som gjorts inom 

detta område har medfört att faktorer som kognitiva processer och koherens, som går 

djupare än ytliga textuella faktorer, nu går att kvantifiera med Coh-Metrix. Detta 

område beskrivs mer utförlig under stycket tidigare forskning. 

3.4.5 Kritik av läsbarhetsformler 

Mycket kritik har lyfts angående läsbarhetformler och deras användning (Lundberg & 

Reichenberg, 2008; Schriver, 2000). Kritiker menar att läsbarhetsformler enbart 

undersöker längden på ord och meningar (DuBay, 2007; Lundberg & Reichenberg, 

2008; Shriver, 200). Dessutom kritiseras dessa formler för att de inte undersöker om 

texten innehåller ovanliga och främmande ord eller svåra begrepp (Wikman, 2004). 

Andra hävdar däremot att forskning visat att de förutsägelser som dessa 

läsbarhetsformler gör, överensstämmer väl med människors upplevelser av texters 

svårighetsgrad. Lundberg och Reichenberg (2008) menar att även om ett 

läsbarhetsvärde inte nödvändigtvis ger ett svar på hur läsbar en text är, ger det ändå 

mätbara indikationer. 

 

Något Wengelin (2006) menar är viktigt är att inse att det alltid är flera faktorer som 

samspelar när det kommer till läsbarhetssammanhang och textförståelse, samt att 

forskningen inom detta område oftast studerar enskilda variabler. Wikman (2004) 
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hävdar att läsbarhetsformler, sedan deras ursprung, ofta har använts med fel syfte. Det 

huvudsakliga syftet med användningen av formlerna är att undersöka och jämföra 

färdigskrivna texter. Wikman menar dock att skribenter har använt formlerna i 

förebyggande syfte och därför paradoxalt nog producerat mer svårförståeliga texter. 

Läsbarhetsformler bör alltså inte ses som en vägledning för hur man bör skriva en text. 

3.4.6 Ordvariationsindex 

Tidigare i bakgrunden har läsbarhetsformler behandlats. En ytterligare faktor som 

påverkar texters läsbarhet är ordvariation. Lundberg och Reichenberg (2008) hävdar att 

när man undersöker en texts ordvariation studerar man antalet unika ord som finns i en 

text. Mer specifikt är ordvariation ett mått på andel lexikalord som återfinns i texten. 

Generellt kan slutsatsen dras att en stor ordvariation leder till en mer svårförståelig text. 

Samtidigt menar Lundberg och Reichenberg att detta inte är en definitiv sanning. Även 

om en stor ordvariation gör en text svårförståelig gäller även den direkta motsatsen. En 

text med väldigt låg ordvariation kan istället upplevas som tråkig och svårläst på grund 

av dåligt flyt och låg textbindning. Lundberg och Reichenberg (2008) förklarar att 

ordvariation går att beräkna manuellt genom att beräkna en kvot mellan en texts löpord 

och lexikalord. För att underlätta ordvariationsberäkningen kan istället ett 

beräkningsverktyg användas, en så kallad OVIX-räknare.  

3.5 Tidigare forskning 

3.5.1 Relation mellan matematiska prestationer och läsförståelse 

Som redovisat i inledningen har det forskats om huruvida läskunnighet (översatt från 

det engelska ordet literacy) påverkar hur elever presterar inom matematikämnet. 

Caponera et al. (2013) undersökte i deras studie huruvida det finns ett samband mellan 

de resultat elever uppvisat gällande läskunnighet och de resultat de uppvisat gällande 

matematik och naturvetenskap. Ett stort antal italienska elevers resultat i PIRLS och 

TIMSS jämfördes. En tydlig korrelation visade sig finnas mellan matematiska 

prestationer och läskunnighet, medan ingen korrelation med naturvetenskapliga 

prestationer gick att säkerställa 
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Akbaşlı,  Şahin och Yaykiran (2016) undersökte även de denna relation mellan 

matematiska prestationer och läsförståelse. De valde att analysera resultaten från PISA 

som genomfördes år 2012, samtidigt som de även undersökte åsikter från lärare och 

elever. Resultatet av studien visar på en korrelation mellan dessa två faktorer. De hävdar 

att läsförståelse är en av de faktorer som påverkar matematiska och naturvetenskapliga 

faktorer i störst utsträckning. De fann även att elever från länder som generellt 

presterande högre inom läsförmåga även presterade högt inom matematiken och de 

naturvetenskapliga ämnena. Samma tydliga relation fanns inte i de länder som i 

genomsnitt presterar lägre inom dessa områden. 

3.5.2 Kohesion och koherens 

Ett nytt forskningsområde inom läsbarhetsforskningen är analys av läsbarhet ur ett 

psykolingvistiskt perspektiv. Crossley et al. (2011) förklarar att kognitiva processer hos 

läsaren kan analyseras för att djupare förutspå dennes tänkta förståelse av texter. Två 

centrala begrepp för detta område är kohesion och koherens. Reed och Kershaw-Herrera 

(2015) använder sig av Graesser, McNamara, Louwerse och Cais (2004) förklaring, 

“Cohesion is a characteristic of the text, whereas coherence is a characteristic of the 

reader's mental representation of the text content” (s.193), för att särskilja de olika 

begreppen. Koherens skapas enligt Wikman (2004) i relation mellan text och läsare och 

är nästintill omöjlig att mäta. En hög kohesionsfaktor medför dock att koherensen för 

läsaren ökar (Reed & Kershaw-Herrera, 2015). Kohesion är de lexikala och 

grammatiska strukturer som skapar sammanhållning i texten (Reichenberg, 2000; Reed 

& Kershaw-Herrera, 2015). Det innebär att en text med hög kohesion har en tydlig 

sammanhållning mellan textens olika delar. Reed och Kershaw-Herrera (2015) menar 

att kohesion kan användas som ett mätinstrument för att undersöka läsbarhet och hur 

förståelig en text är.   

 

Nya framsteg inom datalingvistik har möjliggjort analys med datorberäkning av flera 

ytliga och djupgående faktorer, exempelvis kohesion och koherens, som påverkar 

språklig förståelse (Crossley & McNamara, 2011). Inom nutida läsbarhetsforskning är 

Coh-Metrix ett välanvänt och omtalat digitalt mätverktyg som utvecklats av Arthur C. 

Graesser and Danielle McNamara (Graesser, McNamara, Louwerse & Cai, 2004).  

Mühlenbock (2013) förklarar att majoriteten av läsbarhetsforskning relaterar till det 
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engelska språket och att få studier existerar för svenska. Coh-Metrix är ett verktyg som, 

likt de flesta läsbarhetsverktyg, är anpassat för engelska. Detta har medfört att jag i 

denna studie inte har kunnat använda dessa verktyg för att analysera dessa mer 

djupgående lingvistiska faktorer.  

 

En studie på hur texter med varierande grad av kohesion, koherens och förklarande 

innehåll påverkar läsarens förståelse genomfördes av Davison & Kantor (1982). 

Davison & Kantor upprepade två experiment som tidigare genomförts av Kintsch 

(1988), där de undersökte läsares förståelse av texter med varierande nivå av kohesion. 

Resultatet visar att anpassning av kohesion i texter, med syftet att öka förståelse, gynnar 

läsarens förståelse i varierande grad. Läsare som hade en låg förkunskap om texternas 

ämnesområde gynnades av de mer förklarande kohesiva texterna. Hade läsaren däremot 

en hög förkunskap om ämnesområdet gav de anpassade texterna ingen ökad förståelse. I 

texterna med låg kohesion kunde läsarna med hög förkunskap engagera 

kompensatoriska processer för att förstå innehållet.  

3.5.3 Anpassning av text för att öka förståelse 

Olika forskare har med empiriska studier undersökt i vilken utsträckning de språkliga 

egenskaper, som analyseras med läsbarhetsformler och datorberäkningsverktyg, 

påverkar förståelse av texters innehåll. Reichenberg (2000) förklarar att det under 80- 

och 90-talet var vanligt att forskare utförde dessa textmanipuleringar. Reed och 

Kershaw-Herrera  (2015) genomförde en studie där olika språkliga faktorer, som hävdas 

förutspå textkomplexitet, användes för att skapa olika varianter av två textpassager. 

Fyra grupper fick läsa texterna, som hade olika nivåer av läsbarhet och kohesion. 

Varianterna som gavs till respektive grupp presenteras nedan. 

 Grupp A - Hög läsbarhet, hög kohesion 

 Grupp B - Låg läsbarhet, låg kohesion 

 Grupp C - Hög läsbarhet, låg kohesion 

 Grupp D - Låg läsbarhet, hög kohesion 

Därefter fick eleverna genomföra ett läsförståelsetest där de skulle försöka komma ihåg 

fakta och information som gavs i texterna. Det slutliga resultatet visar på att de eleverna 

i grupp D, som läst texterna som anpassats för att ha en lägre nivå av läsbarhet och 



 
 

14 
 

högre grad av kohesion, presterade avsevärt bättre än de tre andra grupperna. Vilket 

tyder på att dessa faktorer påverkar förståelsen av texterna och att det är möjligt att 

anpassa texter utifrån dessa syften. 

 

Monica Reichenberg (2000) genomförde studien Röst och kausalitet i läroböcker där 

hon undersökte om språket i lärobokstexter kunde anpassas för att öka förståelsen för 

elever med svenska som första- och andraspråk. Hon skapade fyra varianter av olika 

texter. Reichenberg fokuserade på variablerna röst och kausalitet. Eleverna fick svara på 

olika typer av frågor som relaterade till texten. Även för Reichenberg visade resultatet 

att de anpassade texterna ökade förståelsen. Det intressanta var att en högre grad av röst 

och kausalitet i texter visade sig gynna både eleverna med svenska som första- och 

andraspråk. 
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4 Metod 

I det här kapitlet presenteras studiens metod och metodval. Här redovisas metod, urval, 

forskningsetiska ställningstaganden, genomförande och analysmetod. 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ analys 

Inom innehållsanalysen finns det två huvudinriktningar, kvantitativ- eller kvalitativ 

innehållsanalys. Den kvantitativa innehållsanalysen används huvudsakligen för att se 

strukturer och mönster i innehållet. Kvalitativ innehållsanalys fokuseras istället på att 

tolka innehållet på en djupare nivå (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

Jag har valt att genomföra en kvantitativ textanalys där fokus ligger på att analysera de 

faktorer och mönster i texterna som medför att texter upplevs som svårare att förstå. 

Mühlenbock (2013) menar att eftersom kvantitativa analyser är beskrivande, istället för 

tolkande, är de enklare att använda när man vill ha ett mått på läsbarhet. Hon förklarar 

dessutom att syftet med läsbarhetsmått är att skapa en länk mellan det kvantitativa och 

det kvalitativa.  

 

Intervjuerna i studien har en kvalitativ ansats, med syftet att skapa en djupare förståelse 

för hur lärare uppfattar textuella svårigheter i matematikundervisningen och vilka 

faktorer som de anser vara viktiga för att bedöma en texts lämplighetsnivå för textens 

mottagare. 

4.2 Avgränsning och urval 

I den här studien har språket analyserats i tre läroböcker från vanliga läromedelsförlag, 

som används för matematikundervisning i skolverksamheten. De läroböcker som 

analyserades var: 

 

 Matematikboken. Beta. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 Matte direkt. Borgen. 5 A. (2. uppl.) Stockholm: Sanoma utbildning. 

 Prima Formula matematik. 5. Malmö: Gleerup. 



 
 

16 
 

Dessa läroböcker är aktuella undervisningsmaterial som används i klassrum, runt om i 

Sverige. Läroböckerna är dock sällan isolerade textmaterial. Läromedelsförlagen 

tillhandahåller läromedelspaket som innehåller bland annat lärarhandledningar, 

kopieringsunderlag och digitalt material. I den här studien analyseras enbart 

läroböckerna och de pedagogiska texter som de innehåller. För att få tag på 

läroböckerna har jag kontaktat läromedelsförlagen och fått provexemplar utskickade. 

Det som skiljer dessa exemplar från de ordinarie läroböckerna är att sidorna är märkta 

med texten provexemplar. Provexemplaren syftar inte till att användas i undervisningen, 

utan de ska istället ge lärare en möjlighet att studera materialet innan de investerar i nya 

läroböcker. 

 

I textanalysen har jag avgränsat mig genom att fokusera på problemlösningsavsnitt och 

problemlösningsuppgifter i läroböckerna. Detta för att arbetet ska vara genomförbart 

inom utsatta tidsramar och att datainnehållet inte ska bli för stort. 

Problemlösningsuppgifterna i läroböckerna innehöll dessutom en större mängd text än 

de andra avsnitten, vilket gjorde dessa enklare att analysera. Genom att välja ut avsnitt 

ur varje bok som behandlar samma område från det centrala innehållet i 

matematikämnets kursplan blir reliabiliteten på resultatet högre.  I alla analyserade 

läroböcker fanns det kapitelvis problemlösningsuppgifter samlade i 

problemlösningsavsnitt om 1–2 sidor. Dessa avsnitt präglades av informationstät text i 

form av benämnda uppgifter och beskrivande instruktioner. Sammanlagt analyserades 

mellan 32 och 48 textutklipp ur varje bok. Spridningen av datainsamlingen som 

genomfördes för varje bok berodde på hur omfattande boken var, hur många kapitel och  

hur många sidor de innehöll. Detta gjordes för att skapa en likvärdig helhetsbild av 

läsbarheten i de olika böckerna genom att analysera en relativt lika stor del av varje bok.  

 

Jag har valt att avgränsa intervjuerna till två lärare. Skolverkets (2006) studie visar att 

lärare som ofta diskuterar läroplanen och kursplanerna använder sig av fler läromedel 

och kritiskt granskar innehållet i större utsträckning än lärare som sällan eller aldrig 

diskuterar läroplanen och kursplanerna. Utöver detta visar Skolverkets studie att elevers 

motivation och intresse för undervisningsämnet är högre för de lärare som använder fler 

läromedel.  Jag drar därför slutsatsen att lärare med erfarenhet inom 
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matematikundervisning och kunskap om läroplanen kan kritiskt värdera läroböckers 

innehåll och har en god uppfattning om deras lämplighet för undervisningen. Därför 

anser jag att informationen jag får från lärarna är relevant för att jämföra med resultatet 

från textanalysen. Lärarna som deltog i studien var utvalda på grund av erfarenhet och 

ämneskunskap. Med andra ord var de inte slumpvist utvalda. Detta för att säkerställa att 

de lärare som intervjuades hade god kunskap om matematikämnet och de språkliga 

svårigheter som elever kan uppleva med matematiska texter. De två lärarna som deltog 

var grundskollärare som undervisade i matematik för årskurserna 4-6 och arbetade 

ämnesutvecklande inom matematikämnet. Båda lärarna arbetade på samma skola och 

hade mellan 10-15 års yrkeserfarenhet. Lärarna som deltog i studien var 

rekommenderade av rektorn i det skolområde som de undervisade inom. I resultatet har 

jag valt benämna de två lärarna som informant 1 och informant 2.  

4.3 Forskningsetiska ställningstaganden  

I den här studien har jag utgått ifrån Vetenskapsrådet (2002) huvudkrav för 

forskningsetiska principer. De förklarar att det finns fyra olika krav som man behöver ta 

i beaktning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Nedan kommer jag först att förtydliga dessa krav och därefter förklara 

hur jag förhållit mig till kraven i detta arbete.  

Definitionen av informationskravet är att ”Forskaren ska informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (s.7). Det innebär att forskaren är 

skyldig att informera informanterna om sådant som berör deras involvering.  

 

Definitionen av samtyckeskravet är att ” Deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan” (s.9). Kravet kan förklaras som att forskare behöver ha 

uppgiftslämnarens samtycke till att delta i undersökningen. Om uppgiftslämnaren är 

under 15 år behövs dessutom målsmans samtycke. 

 

Definitionen av konfidentialitetskravet är att ”Uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (s.12).  Som forskare 

behöver åtgärder vidtas på ett sådant sätt att personliga uppgifter, som kan medföra  
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att uppgiftslämnarens identitet kan identifieras, inte finns att tillgå för utomstående. 

 

Definitionen av nyttjandekravet är att ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får 

endast användas för forskningsändamål.” (s.14).  Med detta menar de att uppgifter som 

lämnats av uppgiftslämnaren inte får delas till andra utan medgivande. 

4.3.1 Förhållningssätt till de forskningsetiska kraven 

För textanalysen var de flesta av vetenskapsrådets (2002) råd ej särskilt relevanta. Det 

etiska ställningstagandet som är relevant är informationskravet, vilket innebär att man 

ska vara tydlig med alla inslag som kan påverka deltagarnas villighet att delta. Detta har 

jag hanterat genom att kontakta läromedelsföretagen och då informerat dessa vad min 

studie omfattar och hur resultatet kommer att användas. När det gäller de kvalitativa 

intervjuerna har alla fyra huvudkraven tagits i särskild beaktning (Vetenskapsrådet, 

2002). Innan intervjuerna genomfördes informerades informanterna om de 

forskningsetiska kraven, hur kraven berör dem, studiens syfte och det frivilliga 

deltagandet. Ingen personlig information kommer att presenteras i studien eller delas 

med andra och inspelningar från intervjuerna kommer att tas bort efter studien är 

färdigställd. 

4.4 Analysmetod och Genomförande 

4.4.1 Läsbarhetsvärdeberäkning 

För att genomföra en läsbarhetsvärdeberäkning avskrevs datamaterialet först från 

läroböckerna och dokumenterades i digital form och därefter användes ett 

beräkningsverktyg , lix.se, för att analysera innehållet. Lix.se använder sig av Carl Hugo 

Björnssons (1968) formel för att få ett värde på en texts läsbarhet och baseras på textens 

menings- och ordlängd.  

 

 

Beteckningen Lm står för genomsnittlig meningslängd och beräknas med formeln: 
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Beteckningen Lo står för andel långa ord. Björnsson (1968) menar att i det här fallet 

definieras långa ord som ord som är längre än sex bokstäver. Lo beräknas med formeln: 

 

	
å 	

	
∗ 100 

 

Formeln för att beräkna LIX-värdet kan alltså skrivas om till:  

 

	
	

	
	 å 	 ∗ 100

	
 

 

En text som präglas av långa ord och långa meningar ger ett högt LIX-värde och 

förutspås vara svårare att förstå än en text med korta ord och korta meningar 

(Björnsson, 1968). För att få en modell för hur man kan tolka det LIX-värde som en text 

har brukar man använda en skala. Björnsson (1968) har skapat en tolkningstabell, som 

återfinns i tabell 2.  

 

Tabell 2 -  Björnssons tolkningstabell av LIX-värden 

LIX-värde Textens svårighetsgrad 

20 Mycket lätt 

30 Lätt 

40 Medelsvår 

50 Svår 

60 Mycket svår 

 
Reichenberg (2000) poängterar att läromedelstexter oftast befinner sig i spannet 25 – 45 

när det gäller LIX-värde, samt att dessa värden återspeglas i lärobokstexter för skolans 

alla stadier. I denna studie kommer jag att använda mig av Björnssons (1968) 

tolkningstabell.  
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Efter att datamaterialet dokumenterats och beräkningarna utförts för de olika textdelarna 

användes ett kalkylbladsprogram för att sammanställa resultatet av dessa. För att få en 

helhetsbild av läsbarheten och ordvariationen, i all text som återfanns i läroböckerna, 

genomfördes därefter lägesmåttsberäkningar. 

4.4.2 Ordvariationsvärdeberäkning 

Utöver läsbarhetsvärde analyserades även ordvariationen i texterna. Ordvariationsindex 

(OVIX), också kallad ordvariation eller lexikal variation, är ett mått på hur stor 

variation av unika ord som återfinns i texten. I denna studie kommer hädanefter 

begreppen ordvariation och ordvariationsvärde att användas. Ett högt ordvariationsvärde 

visar på att en text har en stor variation av unika ord och anses vara mer svårläst än en 

text med ett lågt värde. Ordvariationsvärdet av en text beräknas manuellt med formeln: 

 

	 	
	

∗ 100	 

 

Beräkning av ordvariation är dock omständligt att göra manuellt för längre texter. 

Därför har ett ordvariationsberäkningsverktyg använts. Lix.se tillhandahåller utöver 

läsbarhetsberäkningsverktyget även ett OVIX-verktyg. Detta verktyg är mer anpassat 

för att användas på längre texter och använder sig av formeln: 

 

OVIX
/

	

 

I detta fall står variabeln types för antalet unika ord, medan tokens står för det totala 

antalet ord. Resultatet av ordvariationen redovisas, på samma sätt som 

läsbarhetsanalysen, i löpande text och tabellformat. 

4.4.3 Intervjuanalys  

Jag valde att genomföra intervjuerna med en semistrukturerad kvalitativ ansats. Eliasson 

(2013) menar att intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade, beroende på vilket 

syfte man har med sitt arbete. En strukturerad intervju är strukturerad i alla dess delar 

med ordagrant nedskrivna frågor som alltid ställs i en och samma ordning.  Stukát 

(2011) förklarar att semistrukturerade intervjuer ofta är djupdykande intervjuer där 
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intervjupersonen har möjligheten att anpassa intervjun efter vilka svar som ges. Först 

skapades därför intervjufrågor och möjliga följdfrågor till dessa, med syftet att föra en 

aktiv diskussion tillsammans med informanterna. Följdfrågorna användes för de fall då 

informanterna inte helt förstod frågan eller då jag ville att de skulle utveckla sina 

tankegångar. Intervjuerna spelades, med informanternas medgivande, in med digitala 

verktyg och pågick i cirka 45 minuter vardera.  

 

Ahrne och Svensson (2011) förklarar att vid analys av kvalitativ data är det vanligt att 

man skapar egna analysverktyg. Detta i kontrast till användning av färdiga 

analysmodeller.  Jag har valt att skapa en egen analysmodell som jag anser passar till 

innehållet i intervjuerna. Efter att intervjuerna genomförts transkriberades innehållet 

från intervjuinspelningarna och fördes in i dokument, ett för vardera informant. Därefter 

användes meningskoncentrering för att komprimera textinnehållet, samt för att ta bort 

överflödiga stavelser och ord som inte påverkade innehållet av textdelarna. Efter att jag 

genomfört intervjuerna, lyssnat igenom inspelningarna, transkriberat innehållet och 

skapat en överblick av vad det centrala i innehållet var skapades fyra tematiska rubriker. 

Rubrikerna skapades med syftet att kategorisera innehållet i intervjumaterialet efter de 

faktorer som lärarna ansåg främst påverkade förståelsen av matematiska texter för 

elever. De fyra rubrikerna som skapades ur materialet var:  

 Begreppsförståelse, 

 Långa texter, meningar och ord, 

 Svåra och ovanliga ord, 

 och Att följa med i texten 

När rubrikerna skapats klipptes relevanta textdelar ut ur transkriberingen och fördes in i 

ett dokument med den rubrik som textutklippen relaterade till. Därefter kunde materialet 

analyseras och redovisas i resultatet. I resultatet presenteras innehållet under dessa fyra 

rubriker i löpande text med citat. Ahrne och Svensson (2011) förklarar att det kan vara 

nödvändigt att presentera citat i en förfinad version där små förändringar gjorts för att 

förtydliga innehållet för läsaren och undvika förvirring. Därför har jag i resultatet skrivit 

om vissa citat, med syftet att öka förståelsen och läsbarheten. 
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4.4.4 Reliabilitet och validitet 

Eftersom textanalysen inte har utförts med stickprov utan har genomförts på all text som 

återfinns i alla problemlösningsavsnitt, i respektive lärobok, är inte valet av innehållet 

subjektivt eller slumpmässigt. Texterna analyserades dessutom med ett analysverktyg, 

med hänsyn på läsbarhet, som är fritt tillgängligt för allmänheten. Dessa gör att 

datainsamlingen och analysen kommer att ge samma resultat om det genomförs av 

någon annan och att reliabiliteten är hög.  

 

I textanalysen användes ett digitalt verktyg för att utföra läsbarhetsvärde –och 

ordvariationsvärdeberäkningen. Det både för att underlätta arbetsbördan och minska på 

tidsåtgången. Ett problem som kan uppstå när ordvariation beräknas via en dator är att 

vissa lexikonord kan misstolkas (Lundberg & Reichenberg, 2008). Detta eftersom 

beräkningsverktyget kan tolka samma ord i olika grundformer som helt skilda ord. Dock 

anser jag att även om det är mer precist och tillförlitligt att utföra 

ordvariationsberäkningarna för hand, får man med digitala verktyg möjlighet att 

processa mer textmassa och ett bättre underlag för att sedan kunna dra slutsatser av 

resultatet.  

 

Validiteten i användandet av läsbarhetsformler för att analysera texternas språkliga 

svårighetsgrad ansåg jag vara problematisk. Detta eftersom formlerna hade kritiserats 

för att inte mäta vad de syftade till att mäta valde jag att genomföra intervjuer med 

lärare för att validera resultatet och triangulera vilka faktorer som faktiskt är relevanta 

för förståelse av matematiska texter.  
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5  Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av textanalysen av läroböckerna Prima Formula, 

Matematikboken Beta och Matte Direkt Borgen. Inledningsvis redovisas resultatet för 

respektive lärobok med faktorer från textanalysen som läsbarhetsvärde (LIX), 

Ordvariationsindex (OVIX). Därefter sammanfattas samband, likheter och skillnader 

mellan läroböckerna. Efter textanalysen redovisas resultatet av intervjuerna med lärarna. 

Resultatet av dessa är kategoriserat under tematiska rubriker. Sist i kapitlet presenteras 

samband och skillnader mellan textanalysens resultat och lärarnas uppfattning av 

texternas läsbarhet och även vilka faktorer som de anser påverkar elevernas förståelse 

av texter.  

5.1 Språket i läromedel som används för matematikundervisning  

5.1.1 Prima Formula 

Boken Prima Formula är uppdelad i fem kapitel och i respektive kapitel finns ett 

problemlösningsavsnitt. Avsnitten är tematiska i sin form och uppgifterna behandlar ett 

och samma ämnesområde, exempelvis beräkning av bråk. Avsnitten är narrativa och 

handlar om två personer - Bus och Jag. Dessa två karaktärer återfinns i lärobokens alla 

problemlösningsavsnitt och i de flesta uppgifter. Sammanlagt analyserades 1452 ord i 

208 meningar. I det analyserade datamaterialet fanns det, enligt Björnssons (1968) 

definition av långa ord, 199 ord med fler än 6 tecken.  

 

I Prima Formula varierar LIX-värdet för de olika textdelarna mellan minimivärdet 3 och 

maximivärdet 38. Det totala medelvärdet på all analyserad text var ett LIX-värde 21,03, 

med en standardavvikelse på 7,58. Medianvärdet på läsbarhet i all analyserad text i 

Prima formula var 20. I bilaga 1 redovisas alla analyserade textutklipps 

läsbarhetsvärden ur Prima Formula i ett punktdiagram med en trendlinje. Som visas i 

diagrammet finns en stor spridning av mätvärden för varje textutklipp. Trendlinjen visar 

att det finns en progressiv ökning av svårighetsgrad i läroboken. Det betyder att i 

genomsnitt är läsbarhetsvärdet högre mot slutet av boken. 
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I Prima Formulas var ordvariationsindexvärdet (OVIX) 53. Av de 1452 analyserade 

orden var 497 unika ord. De tre vanligast förekommande orden var: 1. Är, 2. Och, 3. 

Bus. Respektive ord återfanns 47, 42 och 41 gånger i alla analyserad text.  

5.1.2 Matematikboken Beta 

Matematikboken Beta är uppdelad i sex kapitel. Problemlösningsavsnitten i läroboken 

återfinns i slutet av varje kapitel. I inledningen av varje avsnitt presenteras en 

problemlösningsstrategi som avsnittet behandlar och som eleverna ska träna på att 

använda. Problemlösningsavsnitten blandar i vissa fall ämnesområde och 

beräkningsmetoder. Sammanlagt analyserades 1452 ord i 157 meningar. Av de 

analyserade orden var 215 långa ord, med fler än 6 tecken. I Matematikboken Beta 

varierar LIX-värdet mellan minimivärdet 7 och maximivärdet 47. Det totala 

medelvärdet på all analyserad text var ett LIX-värde på 25,04, med en standardavvikelse 

på 8,09. Medianvärdet på läsbarhet i all analyserad text i Matematikboken Beta var 26.  

 

I bilaga 1 återfinns alla analyserade textutklipps läsbarhetsvärden ur Matematikboken 

Beta i ett punktdiagram med en trendlinje. Som visas i diagrammet finns även här en 

stor spridning av mätvärden. Trendlinjen visar att i Matematikboken Beta var den 

textuella svårighetsgraden, med hänsyn på läsbarhet, kontinuerligt jämn allt igenom 

läroboken. Det fanns ingen progressiv ökning mot slutet av läroboken. 

 

I Matematikboken Beta var ordvariationsindexvärdet (OVIX) 55,96. Av de 1452 

analyserade orden var 528 unika ord. De tre vanligast förekommande orden var: 1. Hur, 

2. Är, 3. Och. Respektive ord återfann 39, 37 och 36 gånger i alla analyserad text.  

5.1.3 Matte Direkt Borgen 

Matte Direkt Borgen består av fem kapitel. Läroboken har inga direkt utskrivna 

problemlösningsavsnitt. Istället finns fem  avsnitt som benämns utmaningen. 

Uppgifterna i utmaningsavsnitten är benämnda problemlösningstal och liknar i stort de 

två andra analyserade läroböckernas problemlösningsavsnitt. Sammanlagt analyserades 

1318 ord i 159 meningar. Av de 1318 orden kan 249 klassificeras som långa ord, enligt 

Björnssons (1968) definition. I Matte Direkt Borgen varierar LIX-värdet mellan 

minimivärdet 10 och maximivärdet 49. Det totala medelvärdet på all analyserad text var 
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ett LIX-värde på 27,47, med en standardavvikelse på 9,07. Medianvärdet på läsbarhet i 

all analyserad text i Matte Direkt Borgen var 28.  

 

I bilaga 1 återfinns alla analyserade textutklipps läsbarhetsvärden ur Matte Direkt 

Borgen i ett punktdiagram med en trendlinje. Som visas i diagrammet finns även här en 

stor spridning av mätvärden. I läroboken Matte Direkt Borgen återfinns, som i Prima 

Formula, en progressiv ökning av textuell svårighetsgrad, med hänsyn på läsbarhet. 

 

I Matte Direkt Borgen var ordvariationsindexvärdet (OVIX) 58,67. Av de 1318 

analyserade orden var 522 unika ord. De tre vanligast förekommande orden var: 1. Och, 

2. En, 3. På. Respektive ord återfanns 35, 34 och 30 gånger i all analyserad text. 

5.2 Sammanfattning  

5.2.1 Läsbarhetsvärde  

I tabell 3 redovisas lägesmåtten median och medelvärde för de analyserade 

läroböckerna. 

 

Tabell 3 - Lägesmått för läsbarhetsvärden för de tre läroböckerna 

 Medelvärde Median 

Prima Formula 21.03 20 

Matematikboken Beta 25.04 26 

Matte Direkt Borgen 27.47 28 

 
Som går att utläsa ur tabell 3 befinner sig alla tre läroböcker relativt nära varandra när 

det kommer till texternas läsbarhetsvärde. Läroboken med det lägsta medianvärdet och 

medelvärdet var Prima Formula. Det högsta måtten för läsbarhetsvärde återfinns i Matte 

Direkt Borgen. Även om det finns en skillnad i läsbarhetsvärden mellan de tre böckerna 

befinner sig alla mellan kategorierna mycket lättläst och lättläst, enligt Björnssons 

(1968) tolkningstabell (se tabell 2). Värdena för alla analyserade läroböcker befinner sig 

även inom det spann (20-45) som Reichenberg (2000) förklarar generellt gäller för 

texter som används som undervisningsmaterial. 
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5.2.2 Variation och spridningsmått för läsbarhetsvärden 

I tabell 4 redovisas spridningsmåtten variationsbredd och standardavvikelse för de 

analyserade läroböckernas läsbarhetsvärden. Med Variationsbredd menas differensen 

mellan det lägsta observerade måttet och det högsta. När man använder begreppet 

standardavvikelse menas måttet på den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet.  

 

Tabell 4 - Spridningsmått för läsbarhetsvärden för de tre läroböckerna 

 
Den minsta spridningen, med hänsyn på variationsbredd och standardavvikelse, 

återfinns i Prima Formula. Högst spridning återfinns i de textutklipp som analyseras i 

Matte direkt Borgen. De tre läroböckernas genomsnittliga standardavvikelsen befinner 

sig mellan 7.58 och 9,07, medan variationsbredden befinner sig mellan 35 och 40. Detta  

resultat visar att variationen i det analyserade materialet är stor. När standardavvikelsen 

och variationsbredden jämförs för de olika läroböckerna ser man dessutom en relativt 

enhetlig spridning.        

Lådagrammet i figur 1 visar på spridningen av mätvärdena i de tre läromedlen. I lådorna 
återfinns 50 % av alla mätvärden. Ovanför och under lådorna befinner sig kvartiler där 
25% procent av de analyserade mätvärdena representeras. Medianvärdet representeras 
av en medianlinje.  
 
Figur 1 - Lådagram för läsbarhetsvärden i läroböckerna 

 Variationsbredd Standardavvikelse 

Prima Formula 35 7.58 

Matematikboken Beta 40 8.09 

Matte Direkt Borgen 39 9.07 
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Diagrammet i figur 4 visar på det resultat som presenterades tidigare. Som går att avläsa 

är Matte Direkt Borgen den lärobok med genomsnittligt högst läsbarhetsvärden, vilket 

Björnsson (1968) menar gör den mer svårförståelig. Mellan de tre läroböckerna finns 

dock några signifikanta skillnader. I Prima Formula och i Matte Direkt Borgen återfinns 

den största spridningen av mätvärden i den övre kvartilen, medan tvärtom gäller för 

Matematikboken Beta. Där finns det större spridning av mätvärden i den under 

kvartilen. I matematikboken Beta finns även två divergerande mätvärden som avviker 

från de andra mätvärdena, genom att vara avsevärt högre. Dessa representeras av de två 

prickarna ovanför den högsta kvartilen. 

5.2.3 Språkliga variabler 

För att jämföra hur texterna skiljer sig åt och vad som medför skillnaden i 

läsbarhetsvärde mellan de tre läroböckerna, har olika språkliga variabler analyserats. I 

tabell 5 redovisas variablerna antal meningar, ord, ord med fler än 6 tecken och 

genomsnittlig meningslängd för textutklipp som analyserats ur läroböckerna.  

 

Tabell 5 - Språkliga variabler 

 Prima 

Formula 

Matematikboken 

Beta 

Matte Direkt  

Borgen 

Antal meningar  6,94 3.43 4.18 

Antal ord  45,44 31.57 34.74 

Antal långa ord 6,22 4.67 6.55 

Genomsnittlig meningslängd 7,44 10.02 8.51 

Andel långa ord  13,62 14.77 18.42 

 

Prima Formula utmärker sig gentemot de andra böckerna genom att bestå av fler antal 

ord och meningar, per textutklipp, än de andra läroböckerna. Prima Formula har 

exempelvis i genomsnitt 3,5 fler meningar per textutklipp och 13,87 fler ord än 

Matematikboken Beta. Det finns även skillnader mellan Matematikboken Beta och 

Matte Direkt Borgen. Matematikboken Beta har i genomsnitt längre meningar än Matte 

Direkt Borgen, men samtidigt har Matematikboken Beta en avsevärt lägre andel långa 

ord.  
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5.2.4 Ordvariation 

I tabell 6 redovisas de variabler som relaterar till ordvariation i de tre analyserade 

läroböckerna.  

 

Tabell 6 - Ordvariationsvariabler 

 Prima Formula Matematikboken Beta Matte Direkt Borgen 

Antal ord 1452 1452 1318 

Antal unika ord 497 528 522 

OVIX 53 55,96 58,67 

 
I ordvariationsanalysen redovisas resultatet av en analys av all text i respektive lärobok, 

istället för enskilda texturklipp som sedan sammanställs. Detta på grund av att de korta 

textutklippen genererade orimligt höga och låga mätvärden.  

 

Det sammanlagda ordvariationsvärdet var högst i Matte direkt borgen och lägst i Prima 

Formula, med en differens på 4,67. Resultatet av ordvariationsanalysen visar att 

läroböckerna har en enhetlig variationsgrad och jämlika ordvariationsvärden. Även 

andelen unika ord befann sig inom ett litet spann och visar på ännu en likhet mellan de 

tre läroböckerna.  
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5.3 Vad anser lärare om matematiska texters läsbarhet 

I den här delen av arbetet presenteras resultatet från intervjuerna. Först redovisas de 

faktorer som lärare upplever påverkar matematiska texters läsbarhet och vad elever 

anses ha svårigheter med. Därefter presenteras lärarnas åsikter om ett antal textutklipp 

som läsbarhetanalyserats i föregående kapitel. 

5.3.1 Begreppsförståelse  

Under intervjuerna framkom det att det ansågs finnas en problematik för elever med läs-

och skrivsvårigheter när det gällde matematisk begreppsförståelse. Informant 1 hävdade 

att elever med lässvårigheter i större utsträckning hade svårare att identifiera vilka 

begrepp som var matematiska och vilka som var vardagliga.  Informant 2 menade att 

elever med lässvårigheter ofta inte förstod begreppens innebörd och att de då istället 

chansade när de valde beräkningsmetod eller lösningsstrategi.  

 

... de med läs- och skrivsvårigheter har svårt med prepositioner, typ 

läge och riktning, mer eller mindre. När man pratar om area eller 

grader och vinklar. Det ställer till problem. (Informant 2) 

 

Informant 1 förklarar att matematiska begrepp ofta är svåra för dessa elever att förstå 

och att även om eleverna känner till ett begrepp betyder inte det att de har förstått 

innebörden. 

 

Att förstå matte är att förstå ett sammanhang. De där krumelurerna, 

bokstäverna eller siffrorna betyder nåt och när det blir oklart då blir 

det även oklart i svaren. (Informant 1) 

 

Informant 1 påpekar att en lässtark elev lätt hittar de värdebärande orden i texten och 

kan särskilja dessa ord från irrelevanta ord. “Det spelar ingen roll för dem om det är 

språket matte eller språket svenska” (Informant 1). I matematiken hävdas dessa elever 

därefter kunna dra slutsatsen vilken  metod eller strategi som relaterar till detta begrepp 

eller ord. De lässvaga eleverna hävdas lätt blanda ihop dessa begrepp, som exempelvis 

lägre och längre, vilket leder till att inte förstår uppgiften eller väljer fel 
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beräkningsmetoder. Informant 2 menar att elever med lässvårigheter väljer ut de 

begrepp de känner igen och utför sedan en beräkning utifrån vilken beräkningsmetod de 

associerar begreppet med. Dessa elever missar då ofta vad uppgiftens syfte var och får 

ibland helt fel svar.  

 

...de orkar inte läsa allt eller så fastnar de på något ord och då chansar 

de istället. Ibland funkar den taktiken, men oftast blir det fel. 

(Informant 2) 

 

Sammanfattningsvis ansåg båda informanterna att lässvaga elever har svårt med 

begreppsförståelse och att det är en stor del av att lyckas inom matematiken. När 

informanterna senare analyserade textutklippen konstaterades även då att ovanliga eller 

svårförståeliga begrepp var en bidragande faktor till ökad svårighetsgrad.  

5.3.2 Långa texter, meningar och ord 

I intervjuerna konstaterades att längre texter, med långa meningar och flera bisatser 

ansågs öka texternas svårighetsgrad och negativt påverka lässvaga elever. Informant 1 

menar att oftast är det inte textlängden som är det huvudsakliga problemet för eleverna, 

även som det är en bidragande faktor. 

 

Långa texter är svårare att förstå än korta, helt klart. Men de har även 

svårare att kommunicera innehållet. Det vill säga att hålla reda på vad 

den fått reda på. Det är ju nästa del, att respondera på vad den läst. 

(Informant 1) 

 

Det vill säga att långa texter hävdas negativt påverka förståelsen för elever genom att 

mer information behövs processeras. Elever med lässvårigheter hävdas ha svårare att 

kategorisera textinnehållet och sedan använda sig av informationen för att utföra 

beräkningar. Den problematiken menar Informant 1 blir större ju längre texten är. Som 

tidigare nämnt ansåg informanterna att långa texter generellt negativt påverkade 

elevernas förmåga att förstå innehållet. Informant 2 menar dock att det sällan är ett lika 

stort problem inom matematiken som det är i exempelvis svenskämnet. ”Texterna blir ju 

sällan så långa i matten. Inte som i svenska eller SO. Det är inte ett lika stort problem 
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som i svenskan.” (Informant 2). Den största påverkan som Informant 2 ansåg att långa 

texter hade på elever inom matematikämnet var på deras motivationsnivå. Informant 2 

menade att i vissa fall gav eleverna helt enkelt upp innan de ens läst uppgiftstexten.  

 

Informant 1 hävdade att denne upplevt vid upprepade tillfällen att läroboksvarianter 

med förenklade och förkortade texter ofta gav motsatt effekt. Elever med lässvårigheter 

blir ofta tilldelade dessa förenklade läroböcker. 

 

Problemet är att böckerna är för dåligt gjorda. I det materialet vi hade 

innan var de lättare böckerna svårare för att man fick för lite 

information. De kapade meningarna rakt av. De gjorde inte om 

uppgiften. (Informant 1) 

 

Informant 1 förklarar att problemlösningsuppgifterna i dessa böcker ofta gav för lite 

information och att eleverna hade svårt att förstå hela sammanhanget och relatera till 

innehållet.   

5.3.3 Svåra och ovanliga ord 

Under rubriken begrepp diskuterades problematiken med lässvaga elever och förståelse 

av matematiska begrepp. I intervjuerna konstaterades dock att även svåra ord, som inte 

nödvändigtvis tillhör den matematiska diskursen, är problematiska för dessa elever. 

Båda informanterna menade att svåra, ovanliga och främmande ord negativt påverkar 

elevers förståelse av texter, speciellt vid problemlösningsuppgifter. Informant 2 

förklarar med ett exempel ur en av texterna:  

 

 … jag tror att flera i min klass inte skulle veta vad en serie skott är för 

något. Har man inte hört talas om det förut så förstår man ju inte alls 

vad de menar. (Informant 2) 

 

Informant 1 uttryckte att ett vanligt problem var att elever med lässvårigheter “fastnade” 

på ett svårt ord eller begrepp och inte kom vidare i texten. Dessa svåra ord hävdas stå i 

vägen för förståelsen av textinnehållet, även om ordet inte behövs förstås för att lösa 
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uppgiften. Elevens motivation att lösa uppgiften uppges i dessa fall minska och ibland 

försvinna helt. Informant 1 förklarar hur man detta problem ser ut: 

 

Om jag förklarar orden eller meningen. Då klarar eleven uppgiften, 

lätt. Annars hade den inte svarat alls. (Informant 1) 

 

Problematiken för eleverna hävdas ligga i motivation och självkänsla.  

5.3.4 Att följa med i texten  

Ett område som båda informanterna såg som problematiskt, när det kom till relationen 

mellan läsförmåga och matematik, var att elever med lässvårigheter ofta har problem att 

följa med i texten och hålla reda på all relevant fakta i uppgifter skrivna i löpande text.  

 

... en medelgod läsare kan tappa ganska snabbt när det blir benämnda 

tal. Det räcker med att jag läser med en annan intonation. Då förstår 

dom. En läsare som inte har kommit så långt, då är det inte säkert, när 

jag läser, att dem förstår det. Men när jag delar upp texten i olika 

beståndsdelar, då förstår de allra flesta. (Informant 1) 

 

Informant 1 förklarar att det då blir en avvägning där det är svårt att veta om man ger 

för mycket information. När man delar upp texten för eleven, ger man då som lärare för 

mycket information om strategival och lösningsvägar? Hur mycket hjälp med läsning 

man som lärare bör ge vid bedömningstillfällen upplever informant 2 vara en avvägning 

som behövs göras på individnivå och som varierar från fall till fall. 

 

Informant 1 menar att dessa lässvaga elever har svårt att leta reda på nödvändiga 

beståndsdelar i texten och röra sig mellan de olika meningarna i texten.  

De som inte är duktiga läsare, de elever som har svårt att förstå texttal. 

Om det finns ett samband med att det är samma personer som har 

svårt att komma ihåg information? Alltså närminne? Det vette fasen 

om det stämmer överens. Det är nog två olika fall. (Informant 1) 
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I citatet ovan förklarar informant 1 att elever med lässvårigheter och elever med 

närminnes- eller arbetsminnesproblematik ofta uppvisar samma svårighet med att hålla 

reda på all information som ges i en text. Informant 1 poängterar dock att det inte 

nödvändigtvis är lässvaga elever som har minnesproblem utan att det är “två olika fall” 

som medför liknande problematik.  

 

Vad kan då lärare göra för att underlätta för dessa elever? Som tidigare nämnt 

förklarade informant 1 att man kunde läsa upp texten och dela upp den i olika 

beståndsdelar. Informant 2 förklarar hur denne brukar göra: 

 

De får rita varje mening. Rita eller skriva. Jag läser en mening och så 

får de rita av den. Och då, när de har bilderna framför sig, då brukar 

de allra flesta fixa det. (Informant 2) 

 

Båda informanterna menar alltså att för att underlätta förståelsen för dessa elever 

behöver man hjälpa eleven att strukturera upp texten, antingen genom att som lärare 

dela upp texten eller låta eleverna kategorisera informationen genom att exempelvis rita.  

5.3.5 Lärarnas textanalys  

Under den här rubriken redovisas lärarnas kommentarer till och analysen av de tre 

textutklippen som informanterna fick läsa. Texterna återfinns i bilaga 2. I bilaga 2 

återfinns även de mätvärden som analyserats i den tidigare textanalysen. 

Text 1 

Text 1 hade det högsta ordvariationsvärdet av de tre texterna, vilket tyder på att det 

fanns en stor andel unika ord. Dessutom återfanns bisatser i två av fyra meningar. 

Uppgiften i text 1 ansåg båda informanterna vara svårförståelig och problematisk för 

elever med lässvårigheter. Informant 1 förklarar vad i textinnehållet som gör uppgiften 

särskilt svår: 

 

Det är oklart att hitta vilken strategi man ska ha. De håller inte reda på 

vad den ena meningen eller bisatsen betyder. Vad säger den? Den 
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hoppar fram och tillbaka. Det är typiskt svårt för lässvaga. (Informant 

1) 

 

Likt tidigare nämnt ansåg informant 1 att ett av huvudproblemen för de lässvaga 

eleverna är att de har svårt med texter som inte är tydligt strukturerade  och där de 

behöver röra sig tillbaka i texten.  

Text 2 

Text 2 var den text med högst läsbarhetsvärde, samtidigt som den hade den lägsta 

ordvariationsvärdet. Informant 1 hävdar att text 2 var lättare att förstå än de två andra 

texterna. Ett argument var att informationen här var tydligt uppdelad i punktformat och 

att läsaren inte behövde röra sig i fram och tillbaka i texten för att skapa förståelse för 

innehållet. Informant 2 förklarade att elever med svenska som andraspråk troligtvis 

skulle ha svårt att förstå uppgiften. Detta på grund av ovanliga ämnesspecifika ord som: 

stångstötning, säcklöpning, stövelkastning och kula. 

Text 3 

Den tredje texten var den text som hade lägst läsbarhetsvärde och näst lägst 

ordvariationsvärde. Text 3 var den text som informanterna ansåg vara svårast för elever 

att förstå. En av huvudanledningarna var, likt text 1, att informationen som behövs för 

att förstå helheten och lösa uppgiften återfanns i flera olika meningar. Även om text 3 

bestod av flera korta meningar, ansåg informant 1 att varje mening var nödvändig att 

förstå, vilket gör den svårare än exempelvis text 2. Informant 2 lyfte fram att text 3 i 

större utsträckning innehöll ovanliga och, för vissa elever, svårförståeliga ord och 

begrepp, som var nödvändiga att förstå för att helheten. Informant 2 hävdade att det var 

“..för mycket att hålla reda på”.  

5.3.6 Sammanfattning  

Informanterna fastställde att begrepp är viktiga för förståelse av matematik och det 

matematiska språket, samt att elever med lässvårigheter har svårare att förstå dessa 

begrepp. Långa texter med långa meningar och ord anses generellt vara svåra att förstå. 

Samtidigt som även korta texter kan vara svåra för att de inte ger tillräckligt med 

information. Svåra och ovanliga ord skapar problem för lässvaga elevers motivation, 

även om orden inte är centrala för förståelsen av texten. I dessa situationer behöver 
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eleverna hjälp att komma vidare. Elever med lässvårigheter ansågs ha problem att förstå 

uppgifter med löpande text, samt benämnda tal där den viktiga informationen finns i 

flera olika meningar i olika delar av texten.  

 

Avslutningsvis hävdade både informanterna att ingen av dem hade stött på, eller 

undervisat, någon matematiskt högpresterande elev som hade läs- och skrivsvårigheter. 

 

“.. alltså jag vet inte om jag har haft någon som har lätt att läsa som 

har svårt med problemlösning? Det är väl inte märkligare än att förstå 

matte är som att förstå ett sammanhang. Den som förstår hur man 

sätter ihop en text eller siffror, eller både och, har lätt att tolka det.” 

(Informant 1) 

 

Detta påstående är talande för den relation mellan språkliga svårigheter och 

matematiska prestationer som lärarna lyfte under intervjuerna. 
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6 Diskussion  

I det här kapitlet diskuteras först metoden som används i studien. Därefter diskuteras 

resultatet av textanalysen och lärarintervjuerna, samt att resultaten av de båda jämförs. 

Slutligen presenteras slutsatser och förslag till vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

De läroböcker som användes i textanalysen var från stora utbildningsförlag, som 

används att ett stort antal pedagoger i Sverige. För att ge ett exempel hade båda 

informanterna goda uppfattningar om läroböckerna. De hade själva använt sig av både 

Matematikboken Beta och Matte Direkt Borgen i sin undervisning och stött på Prima 

Formula vid några tillfällen.  För mig var det viktigt för studien att läroböckerna var 

sådana som var aktuella. Detta för att textanalysen skulle ge en relevant bild som 

reflekterade hur språket ser ut i de läroböcker som används i undervisningen runt om i 

Sverige. 

 

Anledningen till att just problemlösningsavsnitten valdes ut för analys var att de hade en 

större mängd text än de andra delarna i läroböckerna och konsekvent använde sig av 

benämnda tal, samt att jag behövde avgränsa observationsmaterialet på grund av 

tidsramar. Det går att ställa sig frågande till huruvida det ger en rättvis bild av hela 

läroboken och om det går att dra generella slutsatser kring hur svårt språket är. Jag anser 

att en stor del av det totala textinnehållet har analyserats och att resultatet borde ge en 

någorlunda generell överblick av läsbarheten i böckerna.  Dessutom var textinnehållet 

lågt i de delar som inte var problemlösningsavsnitt. Med det menar jag inte att de 

delarna inte innehöll texter, utan att det textfrekvensen var låg. Den text som fanns 

bestod oftast inte av fullständiga texter, utan det var vanligare att texterna bestod av 

korta påståenden. Det är även min uppfattning efter att ha varit i kontakt med elever 

med läs- och skrivsvårigheter, att problemlösning är ett område som eleverna upplever 

som särskilt svårt. På grund av dessa anledningar ansåg jag att 

problemlösningsavsnitten var de mest relevanta att analysera.  

 

De två lärare som deltog i studien var båda erfarna matematiklärare som arbetade 

ämnesutvecklande inom matematikämnet. Det går att hävda att två intervjuer torde ge 
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ett litet datamaterial. Eftersom lärarna var kunniga kompetenta pedagoger, vilket 

styrktes innan intervjuerna av skolområdesrektorns rekommendation, var det inget 

problem att få svar på de frågor som ställdes. Ett av syftena med intervjuerna var att 

triangulera och problematisera resultatet från textanalysen. Jag ansåg att ett mindre antal 

djupdykande intervjuer var bättre för syftet att svara på forskningsfråga 2, än ett större 

antal ytliga intervjuer. Min uppfattning är att lärarna hade en god uppfattning om 

relationen mellan språkliga svårigheter och matematik, samt att de kunde ge en bild av 

vad elever upplever som svårförståeligt när det gäller matematiska texter.  

 

Anledningen att jag inte slumpvis valde ut lärare eller skickade ut missiv inom ett större 

område var främst på grund av tidsramar. Jag valde att koncentrera mig på en miljö för 

att ge en ökad kontinuitet, även om ett större område hade gett möjligheten att jämföra 

skillnader mellan dessa skilda miljöer. Lärarna som deltog i studien var båda från 

samma skolområde och skola. Det kan därför vara svårt att dra någon generell slutsats 

om vilka språkliga aspekter som lärare i stort anser påverkar förståelsen av matematiska 

texter. Jag anser dock att resultatet kan fungera som en fingervisning; en mindre inblick 

i ett större område.  

 

Som förklarat i metodkapitlet har jag vid datainsamlingen utgått från Vetenskapsrådets 

(2002) riktlinjer för forskningsetiska ställningstaganden. Intervjuer hävdas enligt 

Vetenskapsrådet (2013) vara ett område som präglas av etisk problematik. Jag har 

därför försökt vara öppen om studiens syfte, den information som berör informanterna 

och säkerställt att de är medvetna om de etiska förutsättningarna. Enligt 

Vetenskapsrådet (2013) är det dessutom viktigt, vid användning av empiriskt material, 

att man har ett öppet förhållningssätt. Det förklaras att man behöver kritiskt och 

systematiskt analysera insamlad data. Jag har därför försökt att identifiera och klargöra 

felkällor och faktorer som påverkar resultatet av både resultatet från textanalysen och 

intervjuanalysen. I enighet med riktlinjerna har jag även försökt var öppen i 

redovisningen av datamaterialet för att undvika att innehållet i studien ska feltolkas eller 

att några personliga motiv finns. 
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6.1.1 Analysmetod 

Varför valde jag att analysera texterna med hänsyn på just läsbarhet? Det finns otaligt 

med språkliga aspekter att analysera. Textbindning, röst och diskursanalyser av olika 

slag är bara några av alla analyserbara språkliga faktorer. Jag valde läsbarhet för att 

läsbarhetsformler är ett av de verktyg som faktiskt används, i olika delar av samhället, 

för att enkelt analysera texter. Det är dessutom ett område som fått ett återuppvaknande 

och som det nu forskas mycket om. Eftersom läsbarhetsformler har fått utså en 

omfattande kritik ansåg jag att det var relevant att sätta textanalysen i relation till lärares 

yrkesmässiga kunskap om läsbarhet. Jag anser att om man är medveten vad 

läsbarhetsformler egentligen visar på och hur de syftar att användas, kan de ge relevant 

information och vara ett bra komplementverktyg för att skapa sig en överblick av en 

texts lämplighet för en tänkt läsare.  

 

Som nämnt i bakgrunden finns det, för den som är intresserad att analysera texters 

läsbarhet, otaligt med läsbarhetsformler. Carl-Hugo Björnssons (1968) läsbarhetsformel 

LIX valdes på grund av att det är den formel i Sverige som är mest använd i 

läsbarhetssammanhang och en av de få som är anpassade för det svenska språket. Som 

tidigare nämn förklarade Crossley, Allen och McNamara (2011) att konventionella 

läsbarhetsformler baseras på några grundläggande språkliga variabler, som 

genomsnittlig meningslängd, antal bisatser och längd på ord. Det som skiljer formlerna 

är ofta hur beräkningarna utförs och vilka konstanter som används; formlerna genererar 

liknande resultat fast med olika graderingar och skalor.  

 

När ordvariationen analyserades för de olika textutklippen uppstod en problematik. 

Ordvariationsvärdena för de olika textutklippen varierade avsevärt och vissa mätvärden 

var avsevärt större än förväntat. Vissa textutklipp mätte i några enstaka fall uppemot 

2000 i OVIX-värde. Detta i relation till medelvärdet för alla texter i läroböckerna, som 

befann sig i spannet 53 - 58,67, visar på att någon aspekt i de korta textavsnitten 

resulterade i extremvärden som skiljde sig avsevärt från de längre texterna. Vad var det 

då i dessa korta texter som genererade dessa extremvärden? En förklaring kan vara att 

det matematiska språket är formellt i sin typ och följer tydliga strukturer och regler, 

medan exempelvis skönlitterära texter är beskrivande och använder sig av textbindning i 
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en större utsträckning. En annan förklaring kan vara att textutklippen varierade i längd 

och antal meningar. Detta medförde att vissa textutklipp var korta och bestod av få 

meningar, ner till två-tre stycken, När texterna är korta ökar chansen att det finns en 

större andel unika ord, så kallade tokens. För att ge ett exempel kan man tänka sig en 

medellång skönlitterär bok. Mest troligtvis kommer ord som; och, att, på och med, att 

finnas med och vara relativt frekvent använda i texterna. Om istället två meningar väljs 

ut ur boken och analyseras, minskar chansen att vanligt förekommande ord uppvisar sig 

och chansen ökar att det är en större andel unika ord. Jag valde därför att i resultatet 

enbart redovisa ordvariationen för all analyserad text för respektive lärobok. 

 

Innan intervjuerna hade jag förberett huvudfrågor och följdfrågor som relaterade till 

dessa. Det var hjälpsamt att ha följdfrågor till sitt förfogande och det medförde att 

intervjuerna kunde gå djupare in på sådant som lärarna ansåg var viktigt. På grund av att 

samtalen relaterade till matematiska texter och elevers förståelse av dessa upplevde jag 

att lärarna kunde tala ledigt om sina upplevelser och tankar. Mitt antagande är att 

eftersom det inte var personliga frågor som rörde lärarna själva eller deras 

yrkesutövning kunde de tala fritt och lyfta sina tankar. Vid analys av texterna var det 

dock svårt för lärarna att undvika att ta uppgiftens svårighetsgrad i beaktning och jag 

upplevde att det färgade deras svar. När de skulle bedöma hur avancerat språket var och 

vilka språkliga svårigheter de ansåg att eleverna kunde stöta på, hamnade diskussionen 

ibland i hur eleverna kunde tänkas lösa uppgiften. För att undvika detta ställde jag 

följdfrågor för att leda diskussionen tillbaka till de språkliga aspekterna. Den data som 

jag upplevde relaterade till annat, än språket i texterna och språkliga svårigheter inom 

matematiken, användes inte i analysen eller i det färdiga resultatet. 

 

Lärarna var i intervjuerna tydliga med vad de ansåg gjorde texterna svårförståeliga. Det 

var därför relativt enkelt att skapa de tematiska rubrikerna. Det svåra var att sedan 

analysera innehållet och passa in innehållet under rubrikerna. Detta eftersom lärarna 

ofta kom in på flera områden och tankegångar som överlappade med varandra. 

Samtidigt är detta förståeligt eftersom, som lyfts i bakgrunden, förståelse av texter beror 

på ett stort antal faktorer. Mühlenbock (2013) förklarade att det finns otaligt med 

variabler som påverkar en läsares förståelse av en text, samt att dessa faktorer är unika 
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till individen. Dessa språkliga faktorer samspelar med varandra och skapar i sin tur 

olika grader av förståelse, beroende på individens läsförmåga. Därför är det troligtvis 

svårt att diskutera dessa faktorer och resonera kring hur stor påverkan varje enskilt del 

har i helheten. 

 

I metodkapitlet hävdade jag att textanalysen som metod var reliabel. Jag anser dock att 

tolkningen av resultatet däremot är mer subjektiv i sin form. Vilket innehåll av det 

bearbetade datamaterialet jag valt att redovisa och hur jag har tolkat det är personligt 

färgat och skiljer sig mest troligtvis från hur någon annan skulle göra. Samtidigt anser 

jag att den problematiken finns i de flesta arbeten med diverse analysmetoder och 

resultatredovisningar. Jag har i största möjliga del försökt presentera all viktig 

information och undvikit att vara partisk i min redovisning av resultatet från både 

textanalysen och intervjuerna. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Textanalys  

Vad visade egentligen resultatet av textanalysen av läroböckerna? Det fanns en tydlig 

trend i att Matte Direkt Borgen var den lärobok som hade högst mätvärden i de olika 

analyserade språkliga variablerna. Läsbarhetsvärde, ordvariation och den högsta 

variationen av läsbarhetsvärden mellan olika analyserade textutklipp återfanns i boken. 

Prima Formula, å andra sidan, visade på de lägsta mätvärdena i samma variabler. 

Utifrån dessa variabler går det därför att dra slutsatsen att utifrån de analyserade 

faktorerna anses Prima Formula var den mest lättförståeliga läroboken (Björnsson, 

1968). Därefter kom Matematikboken Beta, medan Matte Direkt Borgen var 

svårförståeligast. Men kan man egentligen dra några definitiva slutsatser av hur 

svårförståeliga läsare kommer att uppleva lärobokstexterna? Nej, det kan man inte. Men 

för ge ett enkelt exempel kan bakgrundskapitlet i just den här studien jämföras med 

läroböckerna. Bakgrunden har ett läsbarhetsvärde på 52 och anses vara svår enligt 

Björnssons (1968) tolkningstabell. Svårighetsgraden är alldeles för hög och kanske även 

direkt olämplig för elever som går i årskurs 4-6. Om man jämför det med läroböckerna 

blir differensen hela 24-32 i läsbarhetsvärde. Det är tydligt att textinnehållet i 
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bakgrunden är svårare att förstå än läroböckerna som analyserats i resultatkapitlet. Det 

blir dock mer problematiskt att dra slutsatser mellan de tre lärobokstexterna. Detta 

eftersom skillnaden i läsbarhersvärde mellan läroböckerna befinner sig inom ett 

avsevärt mindre spann. Den slutsats som går att göra är att Matte Direkt Borgen har 

större andel långa ord och längre genomsnittlig meningslängd än de andra två böckerna, 

samt att dessa faktorer gör att texter generellt anses som svårare att förstå. 

 

I Prima Formula och Matte Direkt Beta fanns det en trend att den genomsnittliga 

läsbarheten blev svårare mot slutet av boken. Matematikboken Beta var relativt jämn ur 

denna aspekt och ingen tydlig ökning av genomsnittlig läsbarhet. Det är dock svårt att 

säga hur stor vikt som bör läggas på detta resultat. Samtidigt som det går att utläsa 

denna progressiva ökning är spridningsgraden och variationen av mätvärden hög i både 

Prima Formula och Matte Direkt Beta. Detta resulterar i att det är svårt att dra någon 

definitiv slutsats. Det tål dock att poängteras att det sista kapitlet i både Prima Formula 

och Matte Direkt har ett klart högre läsbarhetsvärde än de andra kapitlen. Detta är 

troligtvis en av faktorerna som resulterade i att trenden såg ut som den gjorde. I båda 

dessa läroböcker är det sista kapitlet ett repetition- och fördjupningskapitel. Jag antar att 

läroboksförfattarna har förutsatt att eleverna besitter kunskapen som de förskaffat sig i 

de tidigare kapitlen och därför skapat svårare uppgifter till det sista kapitlet. Detta kan 

också implicit resulterat i att de svårare uppgifterna fick ett mer avancerat språk. Som 

Humphreys och Humphreys (2013) tidigare förklarade, resulterar ofta komplexa 

ämnesområden i mer svårförståeliga texter.  

 

Vissa textavsnitt visade sig få väldigt höga läsbarhetsvärden som särskilde sig från den 

generella svårighetsgraden. Vad är det då i dessa texter som genererar det höga 

läsbarhetsvärdet? I alla de läroböcker som analyserats finns en trend att repetera 

begrepp vilket gör att de återkommer flera meningar i samma text. Syftet med detta är 

troligtvis gott. Tanken från läroboksförfattarna är antagligen att det är gynnsamt för 

elever att få möta begreppen vid upprepade tillfällen för att skapa bekantskap med 

begreppen. I flera av texterna med höga läsbarhetsvärden återfanns ett eller flera 

centrala begrepp med fler än sex bokstäver. Det vill säga ett långt ord, som exempelvis 
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medelvärde, användes frekvent. Detta resulterar i ett väldigt högt läsbarhetsvärde som 

inte reflekterar den generella svårighetsgraden. 

 

I alla läroböcker var spridningen relativt stor. De avvek i genomsnitt med 7,58-9,07, i 

läsbarhetsvärde, från medelvärdet i respektive lärobok. En anledning till detta gavs i 

föregående stycke - frekvent användning långa begrepp. En annan anledning är att vissa 

av de matematiska texterna som analyserades var mer beskrivande och berättande, 

medan de andra bestod mer av kortare texter som inte var lika narrativa i sin form. Detta 

fenomen resulterade i att de mer beskrivande och berättande texternas atypiska struktur, 

med längre meningar och mer frekventa användning av bisatser, fick ett högre 

läsbarhetsvärde. 

 

När det gäller graden av ordvariation i läroböckerna följdes samma tema som i 

läsbarhetsdelen av resultatet. Högst ordvariation återfanns i Matte Direkt Borgen, 

därefter Matematikboken beta och lägst ordvariation fanns i Prima Formula. Detta 

betyder att i Matte Direkt borgen återfanns den högsta andelen unika ord. Detta betyder 

att i genomsnitt anses den vara svårare att förstå än de andra böckerna. Det tål dock att 

påpekas att även ordvariationen skilde sig relativt lite mellan de olika läroböckerna. Det 

är därför även här svårt att säga hur mycket svårare elever kan tänkas uppfatta texterna i 

Matte Direkt Borgen i relation till de andra läroböckerna. Med antal unika ord menas 

hur många lexikonord som återfanns i texterna. Det betyder att i exempelvis Matte 

Direkt Borgen fanns det 522 unika ord och tillsammans användes de 1318 gånger i 

texterna som analyserades. Vissa ord var mer frekventa använda som: att, och, en, hur, 

är, osv.  

6.2.2 Lärarintervjuer 

Lärarna i studien menade att förståelse av matematiska begrepp är ett centralt vitalt 

område inom matematiken och att elever med lässvårigheter har svårare med 

begreppsförståelse. Lärarna menade att eleverna hade svårt att förstå begreppens 

faktiska innebörd, vad de representerar och vilka räknesätt som förknippas med dem. 

Ska matematiska texter då undvika att använda sig av svårförståeliga begrepp? 

Lundberg & Reichenberg (2008) menar att lättlästa texter generellt undviker abstrakta 

begrepp. Samtidigt är matematiska begrepp och symboler en central del av den 
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matematiska diskursen. Även om man kan försöka undvika att använda svåra begrepp i 

alltför stor utsträckning, kommer eleverna förr eller senare att behöva skapa förståelse 

för de matematiska begreppen. Utan förståelse för begrepp och symboler blir elevernas 

förmåga att resonera och kommunicera med andra begränsad (Jakobsson-Åhl, 1999).  

Båda lärarna menade att längre texter med bisatser och långa ord generellt var svårare 

att förstå. Men som tidigare nämnt förklarade en av lärarna att denne upplevde att 

läromedelsvarianterna som bestod av förkortade och förenklade texter var svårare för 

eleverna att förstå än det mer avancerade texterna. Det kan framstå som paradoxalt och 

motsägelsefullt att förenklade texter skulle upplevas som svårare för eleverna att förstå. 

Wikman (2004) skriver att Karvonens (1996) studie pekar på att komprimerade 

pedagogiska texter ofta upplevs som både för lätta och för svåra. Detta fenomen 

förklaras med att komprimerade lärobokstexter, bestående främst av huvudsatser, ofta 

enbart konstaterar fakta istället för att förklara. Texterna ger då inte eleverna en 

möjlighet att skapa förståelse för innehållet. Wikman förklarar vidare är det viktigt att 

texten ger eleven all information som behövs för att förstå innehållet. Samtidigt får 

texten inte vara för avancerat skriven med för mycket information och för komplicerad 

form och stil. Läsarens motivation kan påverkas negativt av att textinnehållet är för lätt.  

 

Intervjuerna visade även att svåra och ovanliga ord ofta var problematiska för elever, 

speciellt elever med läs- och skrivsvårigheter. Eleverna hävdas fastna på de svåra orden 

och inte komma vidare i texten. En lärare förklarade att om denne inte förklarar ordet 

kommer eleven inte alls svara på uppgiften. Min uppfattning, efter intervjuerna, är att 

dessa elever har en dålig självbild och ser sig som dåliga på matematik eller läsning. 

Deras svårigheter blir en självuppfyllande profetia. De svåra orden konstaterar för 

eleven att texten är för svår för att läsas, även om eleven besitter förmågor som krävs 

för att lösa och förstå uppgiften. 

 

Ett problem som jag inte var medveten om innan studien var att elever med 

lässvårigheter uppges ha svårt att hålla reda på relevant fakta. Den första tanken var att 

detta torde vara en problematik som rör arbetsminne. Det informant 1 förklarade pekade 

dock på att det har att göra med avkodning, förståelse och förmågan att röra sig fram 

och tillbaka i texten. Rimligtvis lägger dessa elever mycket energi på att avkoda texten 
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och förstå innehållet och har därför mindre energi kvar att strukturera upp de viktiga 

beståndsdelarna för att lösa uppgiften. De starkare läsarna kan, eftersom läsningen är 

mindre krävande, lägga mer energi på att lösa själva uppgiften.  

6.2.3 Jämförelse av textanalys och lärarintervjuer 

Att långa meningar, med långa ord och bisatser är svårförståeliga är det grundläggande 

påståendet som läsbarhetsformler gör. Båda lärarna i studien höll med om att det 

påståendet generellt gäller för texter i stort, och även för matematiska texter. Detta ger 

därför textanalysen en viss legitimitet. Läsbarhetsformler mäter några av de faktorer 

som lärarna ansåg göra en text mer eller mindre förståelig.  

 

Vad skiljer sig då mellan de variabler som analyserats textanalysen och lärarnas 

uppfattning om vilka faktorer som påverkar förståelsen av texter? Likt mycket av den 

kritiken som forskare lyft (se rubriken kritik av läsbarhetsformler i bakgrunden) anser 

lärarna att svåra ord och begrepp är en betydande faktor som läsbarhetsformler inte tar i 

beaktning. Lärarna menade även att textens utformnings och struktur påverkar elevers 

förståelse. Med det menades specifikt att en matematisk text är mer lättförståelig om 

den viktigaste informationen presenteras tydligt och strukturerat än om texten är mer 

narrativ och informationen finns i flera olika meningar. Det fenomenet analyseras heller 

inte av läsbarhetsformler.  

 

Sammanfattningsvis analyserar läsbarhetsformler, som den som användes i textanalysen 

av läroböckerna, några faktorer som lärare anser är viktiga. Det finns dock mycket i 

texter som inte tas i beaktning. Även sådant som befinner sig utanför texten påverkar 

förståelsen och detta är svåranalyserat med digitala verktyg. 

6.3 Slutsats 

Prestationer inom matematikämnet påverkas av elevers språkliga förmåga, precis som i 

de andra skolämnena. Olika undervisningsämnen har olika problematik när det kommer 

till förståelse av texter. Inom matematikämnet ansåg lärarna att svåra ord, begrepp och 

viktig information i flera olika meningar, är några av de faktorer i texter som elever 

brukar ha svårt med. Det är därför viktigt för pedagoger att pedagogiska texters och 
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lärobokstexters svårighetsgrad är anpassad efter elevernas förmågor och läsvana. 

Läsbarhetsformler är ett verktyg som kan ge en lättförståelig bild av hur svår en text 

förväntas vara att förstå. De kan bland annat användas för att jämföra en text med en 

annan text eller med en tolkningstabell. Samtidigt visar kritik från tidigare forskning, 

och lärarna som intervjuades i den här studien, att det finns många faktorer som 

påverkar en läsares förståelse av en text som inte mäts med dessa formler. Utöver 

analyserbara språkliga faktorer behöver man som pedagog dessutom vara medveten om 

sådant som existerar utanför texten. Varje elevs individuella förutsättningar behöver tas 

i beaktning. Läsvana, ämneskunskaper och begreppsförmåga är exempel på några av 

bitarna i pusslet som är läsförståelse. Det är viktigt att man är medveten om att 

läsbarhetsformler drar generella slutsatser som gäller för större textmassor. Det betyder 

att enskilda meningar kan ha ett lågt läsbarhetsvärde, men samtidigt vara svårförståelig 

för läsare på den tänkta läsnivån. Dessutom kan enskilda korta ord vara mycket mer 

svårförståeliga än långa ord. Om man som lärare använder sig av läsbarhetsformler bör 

man därför kombinera dessa med yrkesmässig kunskap och förståelståelse av elevers 

individuella förutsättningar. 

 

Med hänsyn på läsbarhetvärde är de analyserade läroböckerna relativt jämna. 

Läroboksförfattare är säkerligen medveten om och lägger mycket tid på att språket ska 

vara väl anpassat till den tänkta läsnivån som eleverna besitter. Det som skiljer böckerna 

åt är hur långa de genomsnittliga meningarna är och antalet långa ord. Dessa faktorer 

påverkar förståelsen för läsare.  

 

För att sammanfatta anser jag att när texter används i undervisningssammanhang är det 

viktigt att lärare är medvetna om språkliga svårigheter och inte litar blint på att alla 

elever kommer förstå innehållet. Bara för att en text finns i ett läromedel betyder inte 

det att läsbarheten är väl anpassad för alla elever. 

6.4 Vidare forskning 

I den här studien har läsbarheten i läroböcker och lärares uppfattning om matematiska 

texters läsbarhet analyserats. Det finns dock otaligt med språkliga faktorer som skulle 

vara viktiga att analysera. Hur möjliggör texterna utveckling av de matematiska 
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förmågorna? Hur används bilder och figurer för att underlätta förståelsen? Det hade 

även varit intressant att analysera språket utifrån olika diskurser. Hur ser språket ut i ett 

andraspråksperspektiv? Hur behandlas genus? Det finns även här flera olika perspektiv 

som är relevanta att forska inom. Inom matematikämnet möter elever information från 

fler medier än enbart läroböcker. Hur ser exempelvis språket ut i pedagogiska texter i 

nationella prov och vad är skillnaden mellan lärobokstexter och officiella prov? Ett 

annat område, som är allt mer frekvent använd inom matematikundervisningen, är 

digitalt undervisningsmaterial; det finns det olika former av undervisningsvideor eller 

hemsidor där matematikundervisning sker. Hur ser språket ut i dessa material? Det 

skulle också vara intressant att veta om den digitala undervisningsformen visar på 

samma relation mellan språkliga förmåga och matematiska prestationer som i den 

traditionella undervisningsformen. Det skulle dessutom vara intressant att få veta hur 

faktorer som exempelvis bildstöd, digital uppläsning och förenklade texter hjälper 

elever med matematiska prestationer. Ger de önskad effekt eller är de inte tillräckligt 

välkonstruerade.
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Bilaga 1 
 

På sida 1 presenteras punktdiagram med alla de mätvärden som analyserats för vardera 
lärobok. På sida 2 redovisas de genomsnittliga medel- och medianvärdena för 
läroböckerna. 
 

  
 
 

  



 
 

 

  

P
rim

a 

fo
rm

u
la  

M
ate

m
ati

kb
o
ken

 

B
eta 

M
atte 

D
irekt 

B
o
rgen

 

  M
ed

e
l 

M
ed

ian
 

M
ed

e
l 

M
ed

ian
 

M
ed

e
l 

M
ed

ian
 

A
n
tal 

m
en

in
gar  

6
,9
3
7
5
 

6
 

3
,4
3
4
7
8
2

6
0
9
 

3
 

4
,1
8
4
2
1
0

5
2
6
 

4
 

A
n
tal o

rd
  

4
5
,4
3
7
5
 

3
9
,5
 

3
1
,5
6
5
2
1

7
3
9
 

3
1
,5
 

3
4
,7
3
6
8
4

2
1
1
 

3
0
,5
 

A
n
tal 

o
rd
 

m
ed

 
fler 

än
 

6
 

tecken

6
,2
1
8
7
5
 

4
,5
 

4
,6
7
3
9
1
3

0
4
3
 

5
 

6
,5
5
2
6
3
1

5
7
9
 

5
,5
 

G
en

o
m
sn
i

ttlig 

m
en

in
gslä

n
gd

7
,4
4
2
5
 

6
,9
1
5
 

1
0
,0
2
0
8
6

9
5
7
 

9
,1
6
5
 

8
,5
1
3
4
2
1

0
5
3
 

8
,1
2
5
 

A
n
d
el 

lån
ga o

rd
  

1
3
,6
1
9
0
6

2
5
 

1
3
,4
1
5
 

1
4
,7
6
6
9
5

6
5
2
 

1
4
,9
3
 

1
8
,4
2
3
9
4

7
3
7
 

1
7
,5
 

Läsb
arh

et

sin
d
ex  

2
1
,0
3
1
2
5
 

2
0
 

2
5
,0
4
3
4
7

8
2
6
 

2
6
 

2
7
,4
7
3
6
8

4
2
1
 

2
8
 

  Stan
d
ard

a

v    Stan
d
ard

a

v    Stan
d
ard

a

v   

7
,7
0
6
2
3
7

0
0
1
 

8
,1
8
1
1
6
1

3
4
6
 

9
,1
9
3
8
1
9

4
3
4
 



 
 

 

Bilaga 2 Textavsnitt 
 
1.    Nora ville köpa tre likadana glasspinnar, men pengarna räckte inte. Det fattades fem 

kronor. Hon köpte två stycken istället och fick då fem kronor över. Hur mycket pengar 

hade Nora, och hur mycket kostade varje glasspinne? 

 

Text 1 Mätvärden 

Antal meningar  
Antal ord  
Antal ord med fler än 6 tecken  
Genomsnittlig meningslängd  
Andel långa ord  
Läsbarhetsindex (LIX)  
Ordvariationsindexa (OVIX)  

4 
36 
8 
9 
22,22 
31 
72,21 

 
2.    Under en aktivitetsdag i Silvervik tävlade man i stångstötning, säcklöpning, 

stövelkastning och kula. Deltagarna röstade sedan på roligaste gren. Resultatet ser du i 

cirkeldiagrammet. Här får du ledtrådar för att kunna svara på frågorna. 

·        Säcklöpning fick lika många röster som alla de andra grenarna sammanlagt. 

·        En åttondel av deltagarna tyckte stångstötning var roligast. 

·        Stövelkastning fick dubbelt så många röster som stångstötning. 

·        Kula fick hälften så många röster som stövelkastning. 

 

Text 2 Mätvärden 

Antal meningar  
Antal ord  
Antal ord med fler än 6 tecken  
Genomsnittlig meningslängd  
Andel långa ord  
Läsbarhetsindex (LIX) 
Ordvariationsindexa (OVIX)  

8 
71 
25 
9,13 
34,25 
43 
48,29 

 
 
 
 



 
 

 

 
3.    Bus visar ett spel på datorn där man ska skjuta ner tallrikar. Malene skjuter ner en 

serie med fem bollar mot fem tallrikar. I serie 1 går det inte så bra. I de därpå följande 

serierna får hon träff på alla tallrikarna. Hon slutar när hon har medelvärdet 4. Hur 

många serier måste hon då skjuta om hon i serie 1 hade: a) två träffar. b) 1 träffar. c) 0 

träffar. 

 

Text 3 Mätvärden 

Antal meningar 
Antal ord 
Antal ord med fler än 6 tecken 
Genomsnittlig meningslängd 
Andel långa ord 
Läsbarhetsindex (LIX) 
Ordvariationsindex (OVIX) 

7 
71 
10 
10,14 
14,08 
24 
68,5 

 
 
 


