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Sammanfattning  
I denna uppsats står vardagsrelatering i fokus och här undersöks hur fyra läroböcker i 
matematik, avsedda för elever i årskurs nio, gör kopplingar till elevers vardag. Syftet med 
uppsatsen är att genom analys av läroböcker i matematik bringa klarhet i om och hur dessa 
kopplar textuppgifter till elevens vardag. Som metod har en komparativ textanalys använts för 
att urskilja de textuppgifter som har vardagsrelatering för en elev. Resultatet visar att ungefär 
en tiondel av de granskade uppgifterna i samtliga läroböcker utgörs av textuppgifter som 
knyter an till elevens vardag och att dessa relaterar till eleven genom ett av följande områden, 
fritid, vardag, skola eller handel. Läroböckerna utgörs av en acceptabel mängd textuppgifter 
med vardagsanknytning för elever men det finns gott om utrymme för ännu fler. De 
vardagsrelateringar som görs i läromedlen kan förbättras både i fråga om variation och vilka 
räknesätt som används vid lösning av uppgifterna.   
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1 INLEDNING 
I lärarutbildning och litteratur pratas det ofta om vikten av att eleverna inte slentrianmässigt 
löser uppgifter utifrån på förhand givna mönster, utan att matematiken istället ska kopplas till 
elevernas vardag, sådant de känner till och är bekanta med, för att nå bra resultat. Fördelar 
som vanligtvis lyfts fram i samband med en matematikundervisning som på detta sätt kan 
kopplas till elevernas vardag är att: 
– eleverna får en bättre förståelse för matematiken, både för uppgiften i sig och för hur 
matematiken kan tillämpas i olika situationer, 
– matematiken på detta sätt görs mer konkret för eleverna, vilket även gör den mer förståelig 
samt   
– elevernas motivation ökar, vilket i sin tur leder till att de blir mer angelägna om att lära sig 
eftersom att de vet till vad och hur matematiken ska användas. 
 
Det pratas även mycket om vilken roll läromedlen har i samband med undervisning i olika 
ämnen, både inom lärarutbildning och i litteratur. Det konstateras ofta att läroboken har en 
stor inverkan på undervisningen i matematik, vilket även många lärarstuderande vittnat om 
efter att ha varit ute i skolor på verksamhetsförlagd utbildning (Vfu). Det som ofta kommer på 
tal då lärobokens dominerande roll gällande undervisningen i matematik diskuteras är de 
risker som en sådan undervisning kan innebära. Faktorer som att elever lätt hamnar i en 
situation där de jämför med klasskompisar på vilken uppgift de är och på så sätt tävlar med 
varandra samt att undervisningen riskerar att bli tämligen ensidig då det endast är 
läroboksförfattarens synsätt och prioriteringar som eleverna möter, är valigt förkommande.  
 
I ett försök att sammanföra de ovan nämnda diskussionerna kopplas här läromedlens starka 
inflytande på matematikundervisningen ihop med vikten av att undervisningen i matematik 
bör utgå från elevernas vardag för att nå bästa resultat. Därför kommer detta arbete att handla 
om huruvida några utvalda böcker i matematik för de senare åren innehåller uppgifter som 
baseras på erfarenheter eller situationer ur elevernas vardag. 
 

1.1 Bakgrund 
Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, (Utbildningsdepartementet, 
1994) är det skolans uppgift att förbereda eleven för ett aktivt deltagande i samhället. Det står 
vidare att skolan ansvarar för att eleven har tillgodogjort sig en grundläggande kunskap i 
matematik som kan tillämpas i vardagen samt att den ska sträva mot att elevens lust att lära 
utvecklas.   
 
I kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) står att läsa att det är grundskolans uppgift att 
eleven utvecklar de matematiska kunskaper som är nödvändiga i samband med de val eleven 
ställs inför i sin vardag och i samhället, både nu och i framtiden. Vidare står att skolan ska 
arbeta för att eleven ska utveckla ett intresse för matematik och kunna använda matematik i 
olika situationer, samt att eleven ska ges insikt i den betydelse och roll matematiken spelar i 
vårt samhälle. Även hur eleven ska ta utgångspunkt i egna erfarenheter och utifrån dessa 
utveckla sina matematiska kunskaper samt att eleven ska kunna använda matematisk kunskap 
vid lösning av problem som är kopplade till konkreta situationer beskrivs. 
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1.2 Begreppsdefinitioner 
Här definieras några begrepp som är centrala i arbetet. Eftersom begrepp kan ha olika 
betydelse för olika individer presenteras här den innebörd dessa begrepp har i detta arbete.  
 
1.2.1 Läromedel 
Begreppet läromedel definieras i Nationalencyklopedin (2009) som ett pedagogiskt 
hjälpmedel som används i undervisning, vilket tidigare var näst intill liktydigt med lärobok 
men som numer vidgats till att även innefatta planscher, uppstoppade djur, dagstidningar och 
modern informationsteknik. Trots att i stort sett allting kan användas som en grund för 
undervisning bör begreppet läromedel begränsas till att innefatta sådant material som är 
skapat för undervisning (Nationalencyklopedin, 2009). När det gäller skolans styrdokument 
står det att läsa i Lgr 80 att läromedel är sådant som används av lärare och elever för att nå de 
mål som satts upp för undervisningen (Skolöverstyrelsen, 1980).  
 
1.2.2 Textuppgifter 
Taflin (2003) beskriver textuppgifter som uppgifter där det förutom matematiska symboler 
även finns ett språk. Författaren menar vidare att dessa uppgifter kan användas för att visa 
antingen en matematisk modell eller hur matematiken kan tillämpas. Textuppgifter är ett sätt 
att sätta in matematiska lösningsstrategier i ett språkligt sammanhang och där lösning av dem 
kräver både matematikförståelse och språkförståelse (Häggblom, 2000). Andra ord som 
ibland används synonymt med textuppgifter är benämnda uppgifter och lästal (Taflin, 2003).  
 
I detta arbete kommer textuppgifter att definieras som textbaserade uppgifter vilka innehåller 
information som krävs för att lösa uppgiften, antingen i sig självt eller med hjälp av en 
åskådliggörande illustration ur vilken informationen kan hämtas. Alltså kommer inte uppgifter 
som är textbaserade men som utgör en instruktion till hur uppgiften ska lösas att betraktas 
som textuppgift.  Exempel på en textbaserad uppgift som enligt min tolkning utgör en 
instruktion och därmed inte räknas som textuppgift är:  
  

 
 
Figur 1. Uppgiften hämtad ur Matte Direkt år 9, sid 14. 
 
1.2.3 Vardagsrelaterade uppgifter 
Vardagsrelaterade uppgifter är uppgifter där försök görs att förena matematik med situationer 
eller händelser som är realistiska för eleverna, ett sätt att visa hur matematiken kan tillämpas i 
relevanta sammanhang i elevernas vardag (Imsen, 2006). Vardagsrelaterade uppgifter används 
i denna studie som ett samlingsnamn för uppgifter som är vardagsnära, vardagsanknutna eller 
vardagsbaserade.  
 
Med vardagsrelaterade uppgifter åsyftas i denna studie sådana uppgifter vars innehåll eleven 
kan relatera till. Alltså uppgifter som exempelvis handlar om situationer eller händelser som 
inträffat eller är rimligt att anta att skulle kunna inträffa i elevens vardag. Med vardag menas 
här den tid som eleven tillbringar både i skolan samt utanför skolan, eftersom att de båda 
delarna tillsammans utgör elevens vardag och är platser där många av de referensramar eleven 
har skapas. Det är alltså till elevens vardag som hänsyn ska tas i detta arbete.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
I denna studie står vardagsrelatering i fokus, där intentionen är att få ökad kunskap om hur 
läroböcker kopplar uppgifter till elevernas vardag, genom att analysera några olika läroböcker 
med avseende på de vardagsrelateringar som görs i uppgifterna. Syftet med detta arbete är att 
undersöka förekomsten av textuppgifter med vardagsanknytning som elever kan relatera till i 
några vanligt förekommande läroböcker i matematik för årskurs nio. Det som kommer att 
studeras är de textuppgifter som förekommer i läroböckerna, om dessa kan betraktas som 
vardagsrelaterade för eleverna och i så fall på vilket sätt samt om det finns någon röd tråd 
mellan de olika uppgiftskategorierna. 
 
i. Hur stor del av de uppgifter som förekommer i läroböckerna utgörs av, för eleven, 
vardagsrelaterade textuppgifter? 
ii. På vilket sätt knyter de vardagsrelaterade textuppgifterna som förekommer i läroböckerna 
an till eleven, och i vilken utsträckning förekommer de? 
iii. Är något räknesätt mer vanligt förekommande än andra, vid lösning av de olika typer av 
vardagsrelaterade textuppgifter som funnits? 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
I litteraturgenomgången behandlas först skolmatematik, övergår sedan till lärobokens 
förekomst i undervisningen samt vilken roll den spelar där och avslutas tillsist med 
vardagsanknuten undervisning.  
 

2.1 Skolmatematik 
Hur ser det ut för skolmatematiken, har ämnet någon status inom skolvärlden? Ett av de 
viktigaste ämnena i skolan är matematik (Myndigheten för skolutveckling, 2003), och det är 
ett ämne som har relevans inom många av de områden vi möter i livet (Skolverket, 2003). 
Rusek (1999) hävdar motsatsen då han istället menar att eleverna förmodligen har rätt i att 
matematik är ett onödigt ämne att studera i grundskolan. Han anser att en väldigt liten del av 
den matematik svenska elever läser i grundskolan behövs för att klara de saker de sälls inför i 
vardagen. Matematikundervisning i grundskolan kan inte rättfärdigas med att den behövs utan 
för att den tillför människor något som de i sin tur behöver (ibid.). 
 
2.1.1 Motivation i skolarbetet 
Gällande elevers motivation inom matematik skriver Skolverket (2003) att det är viktigt att 
den matematik som undervisas upplevs som förståelig och relevant av eleven för att denne ska 
känna sig motiverad till att arbeta. Elever i de lägre årskurserna är ofta intresserade av 
matematik och tycker att det är roligt, medan elevers lust att lära i matematik minskar då de 
kommer upp i grundskolans senare år. Det kan bero på att det är en påtaglig kulturskillnad 
gällande undervisningen i de tidigare och senare åren. I de tidiga skolåren tas utgångspunkten 
för lärandet i elevernas omvärld och intressen och där använder man sig av ett friare 
arbetssätt. Detta förändras redan i årskurs 4-5, då man systematiskt börjar arbeta med ett mer 
formaliserat lärande där läroboken styr till stor del. Eleverna i de senare åren finner 
motivation i matematik främst genom viljan att uppnå ett bra provresultat och därigenom ett 
bra betyg för att kunna söka till gymnasiet. (Skolverket, 2003)  
 
2.1.2 Matematikundervisningen idag  
Skolmatematiken i grundskolan idag är mer omfattande än nödvändigt (Unenge, 1999). 
Skolverket (2003) skriver att den matematik vi idag undervisar eleverna i ska ligga till grund 
för deras privatliv, arbetsliv, vidare studier och livslångt lärande. Men man menar vidare att 
det finns risk att detta inte uppnås då undervisningen i matematik i de senare åren ofta består 
av enskilt arbete i läroboken, ibland kombinerat med en genomgång av läraren, och kapitlet 
avslutas med ett prov. Denna bild av hur undervisningen i matematik ser ut i dagens skolor 
styrks även av Ahlberg (1992) som menar att en vanligt förekommande matematiklektion 
inleds med att läraren har en genomgång kring ett moment och att eleverna sedan tillbringar 
resten av lektionen med att lösa de uppgifter i läroboken som rör momentet ifråga. Författaren 
skriver även att den enda kommunikation som förekommer i samband med 
matematikundervisning ofta är den som sker mellan läraren och elev då en elev ställer en 
direkt fråga. Alltför sällan diskuteras de strategier med hjälp av vilka olika elever löst olika 
uppgifter, vilket lätt leder till att förståelsen tappas bort till förmån för det mekaniska 
räknandet (ibid.).  
 
Hur kan det då komma sig att matematikundervisningen i skolan ser ut som den gör? De 
arbetsformer som idag används inom matematikundervisning styrs främst av tradition 
(Skolverket, 2003). Det är både undervisningens innehåll, upplägg och organisering som 
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bestäms av läroboken och för både elever och lärare blir innehållet i läroboken entydigt med 
vad matematik är (ibid.). Wistedt (1992) är missnöjd med den arbetsform som används inom 
matematikundervisningen och menar att elevernas egna lösningsstrategier, sådana de själva 
förskaffat sig genom praktiska erfarenheter, ges alldeles för lite utrymme i den form i vilken 
matematikundervisningen bedrivs idag.  
 
2.1.3 Elevers syn på skolmatematiken 
Ahlberg (1992) fann i sin studie att många elever tror att matematikundervisningen i skolan 
endast syftar till att eleverna ska bli duktiga på att räkna de typer av uppgifter som tas upp i 
undervisningen. Författaren menar vidare att endast en liten del av eleverna ser att det finns 
ett samband mellan skolmatematiken och världen runtomkring. I en studie gjord av 
Skolverket framkom att elever menar att det är viktigt att kunna den grundläggande 
matematiken men att mycket annat som ingår i matematikundervisningen upplevs som 
onödigt (Skolverket, 2003). Elever tycker även att matematik är ett ämne som är både viktigt 
och bra att kunna men de upplever lektionerna som långsamma och att den matematik som 
studeras är svår och ointressant (Skolverket, 2006). Ett skäl till att matematik upplevs som 
svårt av elever är att både undervisningen i ämnet och begreppen i sig är mer abstrakt än vad 
de är vana med från vardagslivet (Skemp, i Häggblom, 2000). Det eleverna efterfrågar för att 
förbättra undervisningen är att arbetssättet varieras i större grad och att de ges möjlighet att 
arbeta med andra uppgifter än de som finns i läroboken (Skolverket, 2006). Gällande lärarens 
roll vill eleverna att denne visar ett intresse för sitt ämne, tar sig tid att förklara ordentligt och 
att hon/han visar kopplingar mellan matematiken och samhället (ibid.).  
 
2.1.4 Matematikundervisningen i framtiden  
Unenge (1999) anser att det borde föras en större diskussion i skolorna samt bland 
beslutsfattare kring vad som bör ingå i grundskolans godkändnivå i matematik, snarare än att 
diskussionen till största del handlar om vilka åtgärder som ska sättas in för att hjälpa elever att 
nå godkändnivån. Detta eftersom att författaren menar att skolmatematiken i grundskolan bör 
bestå av sådana delar att eleven ges de matematiska kunskaper som behövs för en 
medborgare, att grundskolans matematik ska vara till hjälp för individen för att kunna förstå 
omvärlden i dennes vardag. Innehållet i den matematikundervisning som bedrivs i skolan idag 
överskrider vida den allmänbildningsbas som de flesta människor behöver ha och som är 
önskvärd (ibid.). Ahlberg (1992) anser att ett större problem är att elever allt för sällan ges 
möjlighet att under lektionstid samarbeta med varandra inom matematik med det 
undervisningsupplägg som råder. Hon vill få till stånd en förändring och menar att det är bra 
för eleverna att få arbeta tillsammans i mindre grupper då de löser matematiska problem 
eftersom att det ofta är så det ser ut i vardagslivet, att vi tillsammans med andra löser ett 
problem. Skolverket (2003) skriver att det är viktigt att matematikämnet utvecklas så att 
människor får kunskaper om matematik istället för att bara få kunskaper i matematik. 
Författarna menar att detta skulle gynna individens livslånga lärande och öka möjligheten för 
denne att bli en aktiv medborgare. 
 

2.2 Läroboken i matematikundervisningen 
Kilborn (1982) skriver att det på 70-talet skedde ett genombrott för ett mer individualiserat 
arbetssätt i matematik, nämligen en matematikundervisning som var självinstruerande. I och 
med denna individualisering började skriftliga introduktioner och instruktioner göras i 
läroböckerna, för att varje enskild individ skulle kunna arbeta i egen takt. Detta ledde till att 
den tid som det talades matematik gemensamt i klassrummet minskade drastiskt, både i form 
av genomgångar och uppgiftslösningar, och i stället bestod lärarens roll till stor del av att 
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förklara för eleven då denne inte förstod bokens instruktioner och liknande. Från att tidigare 
främst varit en samling av uppgifter blev nu läroboken ett riktigt läromedel. (Kilborn, 1982) 

 
2.2.1 Undervisningen styrs av läroboken  
Undervisningen i matematik har förändrats genom tiderna, och elever arbetar idag enskilt med 
läroboken i större omfattning än tidigare, och genomgångar och diskussioner förekommer i 
mycket mindre utsträckning än vad de tidigare gjort (Skolverket, 2006). Den undervisning i 
matematik som sker i svenska skolor idag är väldigt läroboksstyrd (ibid.), och matematik är 
det skolämne där beroendet av en lärobok är som störst (Skolverket, 2003). En granskning 
Skolverket gjort visar att läroboken blir väldigt viktig för eleven när den införs i 
undervisningen, och att det leder till att elevens mål med lektionerna blir att hinna räkna så 
många uppgifter som möjligt (ibid.). Författarna menar att detta leder till att den största delen 
av matematikundervisningen i skolan utgörs av mekaniskt räknande på egen hand. Englund 
(1999) menar att vilken grad av inflytande ett läromedel har i undervisningen varierar från 
klassrum till klassrum, men att det står klart att den har ett visst inflytande.  

 
2.2.2 Risker med läroboksstyrning 
Skolverket (2003) menar att tanken med detta arbetssätt, där eleven arbetar enskilt med 
läroboken, från början betraktades som en individualiserad undervisning där hänsyn tas till 
individens behov, men snarare kan betraktas som enskilt arbete där elever arbetar med samma 
saker fast i olika takt. Författarna menar vidare att ett ensidigt användande av läroboken blir 
enformigt och kan leda till att elevers intresse och engagemang i ämnet minskar och 
försvinner. Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att lärarnas beroende av läroboken 
bromsar matematikämnets utveckling i skolan samt leder till att gamla synsätt, traditioner och 
metoder bevaras i undervisningen. Att komma först tenderar att bli viktigare än att förstå, i ett 
arbetssätt där undervisningen domineras av enskilt arbete i läroboken (Skolverket, 2003).  
 
 2.2.3 Varför är läroboken styrande i undervisningen?  
Hur kommer det sig då att läroboken och dess innehåll tillåts styra den 
matematikundervisning som bedrivs runt om i landets skolor? Kilborn, Lundin & Johansson 
(1977) fann i sin studie att de orsaker som låg till grund för att lärare känner sig styrda av de 
läromedel som används i samband med matematikundervisning är dels att 
läromedelsförfattarna ses som experter i ämnet och att tron på den egna förmågan är låg när 
det gäller att kunna göra en planering som är bättre än den som presenteras i läroboken. En 
annan anledning som författarna lyfter fram är att det ses som oerhört tidskrävande för lärarna 
att göra egna planeringar i alla ämnen man undervisar i samt att samarbetet mellan klasser 
underlättas då alla arbetar efter samma planering. Englund (1999) är inne på samma linje då 
han menar att en anledning till att användandet av läroböcker är så omfattande är att den både 
underlättar arbetet för den undervisande läraren, samt att det är något av tradition inom den 
svenska skolan. Skolverket (2003) menar att lärare motiverar en undervisning där elever i 
huvudsak arbetar enskilt med läroboken med att eleven då ges förutsättning att arbeta utifrån 
sina premisser, samt att det underlättar undervisning i stor grupp. Samma faktorer som 
påverkade de lärare som undervisade på 70-talet, då Kilborn m.fl. utförde sin studie verkar 
alltså ha betydelse även för de lärare som undervisar idag. Myndigheten för skolutveckling 
(2003) menar istället att lärobokens dominerande roll i matematikundervisningen ska ses som 
en konsekvens av en passiv lärarroll, där läraren avstått sin roll som ledare till förmån för 
lärobokens förträfflighet.  
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2.3 Vardagsanknuten undervisning 
Att i matematikundervisningen se fördelar med ett arbetssätt där utgångspunkten ligger i det 
konkreta, snarare än i det abstrakta, är ingen nyhet. Människor har löst problem med 
matematiskt innehåll allt sedan tidernas begynnelse (Ahlberg, 1992) och redan vid sekelskiftet 
framhöll Kruse (i Häggblom, 2000) vikten av att undervisningen i matematik skulle kopplas 
till de konkreta erfarenheter eleverna redan hade. Även Wistedt (1992) är inne på samma bana 
och menar att en vardagsanknuten matematikundervisning inte är en ny trend som uppkommit 
på senare år, utan en tanke som har sina rötter i de reformtankar som fanns vid sekelskiftet då 
man i undervisningen ville lyfta upp och belysa de föreställningar eleverna hade om 
verkligheten. Författaren menar vidare att det redan då fanns idéer och tankar om att den 
undervisning som bedrevs i skolan borde utgå från elevernas erfarenheter och ges i 
sammanhang som är meningsfulla ur deras synvinkel, en konkret undervisning. Från att ha 
varit dominerande i början på 1900-talet har denna tanke i perioder bytts ut mot andra 
inriktningar, men sedan slutet på 1900-talet tycks synsättet återigen ha aktualiserats (ibid.).  
 
2.3.1 Fördelar respektive nackdelar 
Wistedt (1992) skriver att två argument som redan vid sekelskiftet flitigt förekom i 
diskussionen kring en vardagsanknytning av matematikundervisningen dels var att eleverna 
blir duktigare på att använda den matematik de lärt sig i praktiska situationer om läraren 
försöker att göra undervisningen konkret genom att i undervisningen belysa exempel som 
hämtas från miljöer eleverna känner igen. Dels de fördelar som kan uppnås inlärningsmässigt 
då eleverna kan knyta det nya till gamla kunskaper, vilket gör undervisningen intressantare 
för eleven och inlärningens effektivitet ökar. Dock förekom kritik mot en större 
vardagsanknytning av matematiken även då, vilken bestod i att man hävdade att eleverna inte 
tar med sig den matematiska kunskap som behövs i undervisningen från deras 
vardagsupplevelser. Att eleven inte ser matematiken i vardagen på samma sätt som den 
vuxna. (Wistedt 1992) 
 
När det gäller den lite mer nutida debatten framhåller Wistedt (1992) att det finns både 
fördelar och risker som kan uppkomma i samband med en matematikundervisning som 
bygger på vardagsmatematik. En risk kan vara att eleverna vid problemlösning och liknande 
fastnar i det vardagliga tänkandet och de detaljer som har betydelse där och på det viset går 
miste om de aspekter som är intressanta ur ett matematiskt perspektiv. En fördel är att man 
genom att i undervisningen hämta exempel från situationer eleven är väl bekant med 
underlättar för eleven att fokusera på matematiken då ny matematikkunskap ska läras in. 
Detta eftersom att man här tar tillvara på det eleven redan kan för att denne på så sätt ska lära 
sig det nya. (Wistedt, 1992) 
 
2.3.2 Hur fås vardagskopplingar? 
Istället för att arbeta traditionellt med en matematikundervisning som till stor del baseras på 
den lärobok som används, där uppgifterna sällan knyter an till erfarenheter hämtade ur 
elevens vardag (Ekholm & Runesson, i Ahlberg, 1992) anser Kilborn (1981) att man bör 
arbeta med centrala baskunskapsområden för att eleverna ska kunna koppla den matematik 
som undervisas i skolan till den matematik de använder sig av i vardagen. Med 
baskunskapsområden menar författaren sådana områden som närmar sig den konkreta 
matematik som individen behöver och använder sig av i samhället och ger ”lön och skatt”, 
”huset och rummet”, ”banken”, ”mat”, ”energi”, ”resan”, ”el-, tele- och 
kommunikationsavgifter”, ”kläderna” samt ”bilen” som exempel på lämpliga områden. 
Wistedt (1992) menar dock att arbetsområden som ”bilen” och ”banken” inte alls per 
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automatik gör att eleven får en vardagskoppling, eftersom att områden som dessa hör till 
vuxna människors vardag och inte relaterar till barnen på samma sätt.   
 
2.3.3  Koppling mellan matematik och vardag 
Wistedt (1992) menar att det är i skolmatematiken som sammankopplingen mellan matematik 
och vardag bör ske, men att den inte fungerar som den brygga den behöver vara i den form 
undervisningen bedrivs i skolan. Författaren menar vidare att en undervisning som är 
vardagsanknuten skulle fungera som en sådan brygga. Skillnaden mellan traditionell 
undervisning och vardagsanknuten undervisning är att i en vardagsanknuten undervisning ges 
eleven först en möjlighet att bekanta sig med området och ge uttryck för sina egna tankar 
gällande detta, för att sedan påbörja övandet med uppgifter inom detta område (ibid.). Även 
Unenge (1999) menar att det är viktigt att ta in vardagen i matematiken och skriver att det är 
viktigt att skolmatematiken alltid utgår från realistiska situationer i elevens verklighet, för att 
eleverna så småningom ska kunna generalisera olika tillämpningar inom matematiken. 
Författaren menar vidare att det trots detta är viktigt att i matematikundervisningen även 
arbeta med uppgifter och exempel som saknar vardagskoppling, då det gäller att lära 
grundläggande begrepp och färdigheter.  
 
Många elever ser inte sambandet mellan den matematik som de använder sig av i det 
vardagliga livet och den matematik de lär sig i skolan (Ahlberg, 1992). Författaren menar att 
dessa elever ser skolmatematiken som en egen typ av matematik som endast har sitt 
användningsområde inom skolans väggar. Unenge (1999) skriver att han hoppas att ett 
förändrat synsätt på hur undervisning ska se ut och utföras kan leda till att elevers syn på 
matematik förändras och att de förhoppningsvis ser att matematik inte är ett ämne som bara 
finns i skolan utan något som finns runt omkring oss, hela tiden. Detta ses som viktigt även av 
elever då flera elever i Skolverkets undersökning menar att en tydligare koppling behöver 
göras mellan matematiken i skolan och livet utanför skolan, då det skulle öka förståelsen för 
dem hur skolmatematiken ska användas (Skolverket, 2003).  
 
2.3.4 Vardagsrelaterad undervisning i skolan 
Skolverket (2003) menar att en större vardagsrelatering i undervisningen i skolan kan 
berättigas med att elevens motivation ökar när läraren anknyter till verkligheten i sin 
undervisning. Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att matematikundervisningen i 
Sverige ska ge eleven kunskaper som är relevanta för denne i både vardag och samhällsliv. 
Det är viktigt att den matematikundervisning eleven möter i skolan visar den matematik som 
förekommer i elevens vardagsliv då en del av alla situationer vi ställs inför varje dag i 
vardagslivet är av matematisk karaktär (Ahlberg, 1992 & Skolverket, 2003). Även Nilsson 
(2003) menar att man med matematikundervisning ska sträva efter att hjälpa elever att lösa, 
förstå och hantera situationer som kan förekomma i vardagen.  
 
Wistedt (1992) menar att det finns tre skäl till varför matematiken i skolan bör få en större 
vardagsanknytning. Dels att det ur en demokratisk synvinkel är självklart att skolan bör ta 
tillvara på elevernas erfarenheter för att öka igenkänningsfaktorn i skolan och att ge dem 
möjlighet att ta utgångspunkt i sina erfarenheter för att vidareutveckla dem och använda sig 
av sitt kunnande. Det andra skälet är att elevens förkunskaper är väldigt viktiga då det gäller 
att lära sig nya saker, det nya måste i någon mån bygga på det som eleven redan kan för att 
kunskapen ska bli fördjupad istället för ytlig. Det tredje skälet är att det är genom 
tillämpningar som eleverna lär sig matematik bäst. Detta eftersom att kunskaperna då kopplas 
till verkligheten istället för att begränsas till bestämda sammanhang, och att det är då eleverna 
möter matematik i situationer de känner igen de utvecklar användbara kunskaper (Wistedt, 



 9 

1992). Det som kan tala emot att vardagsanknyta matematikundervisningen i skolan är att 
eleven inte alltid ser matematiken i de vardagsexempel som tas upp, kopplingen mellan det 
matematiska och händelsen görs inte (Skovsmose, i Wistedt 1992). Ahlberg (1992) menar att 
detta kan undvikas om eleverna ges möjlighet att upptäcka matematiken i olika typer av 
uppgifter genom att de kontexter som används i uppgifterna varieras. Skovsmose (i Wistedt 
1992) menar att eftersom matematiken många gånger är abstrakt kan det vara svårt för eleven 
att utgå från vardagliga, konkreta händelser och övergå till det abstrakta. Kihlborn (2003) 
anser att den vardagsnära matematik som baseras på tanken att eleverna bara ska arbeta med 
uppgifter som har koppling till deras egen vardag, eftersom att det är dessa som är konkreta 
för eleverna och underlättar deras förståelse, inte gynnar eleven. Han hävdar att eleverna inte 
utvecklas då eftersom de bara arbetar med sådant de förstår och inte utmanas i form av att 
möta nya saker.  
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3 METOD 
I metodavsnittet presenteras inledningsvis hur det urval och de avgränsningar som gjorts i 
studien åstadkommits samt vilken metod som använts. Avsnittet avslutas med en beskrivning 
av hur arbetet genomförts samt den analysmetod som använts i studien.   
 

3.1 Urval och avgränsning 
Då syftet med arbetet var att analysera några vanligt förekommande läroböcker i matematik 
för årskurs nio togs kontakt med ett 70-tal slumpvis utvalda grundskolorskolor runt om i 
Sverige, för att få en bild av vilka läroböcker som är vanligt förekommande. Kontakten togs 
via e-post, där det efterfrågades vilken lärobok som används i matematikundervisningen i 
årskurs nio på skolan. Svar emottogs av ett 30-tal skolor. En sammanställning av de svar som 
inkommit visade att det på de tillfrågade skolorna endast var fyra läroböcker som användes, 
två läroböcker var mycket vanligt förekommande medan de andra två endast angavs av ett par 
skolor vardera. De två läroböcker som var de i särklass vanligaste var Matte Direkt samt 
Matematikboken Z, och de som endast förekom vid ett par skolor var Tetra C samt Möte med 
matte E.  
 
I undersökningen har samtliga kapitel i de fyra läromedlen studerats. Gällande själva analysen 
av läromedlen så utfördes den på de uppgifter som är rimligt att anta att eleverna i större 
utsträckning arbetar med och därför utelämnades de uppgifter som förkom på kapitlens 
introduktioner, grupp- och diskussionsuppgifter samt de uppgifter som är avsedda att 
användas som läxor för elever. Detta eftersom att elevernas kontakt med dessa uppgifter till 
stor del är beroende av på vilket sätt undervisande lärare använder sig av dessa. Därför har 
dessa uppgifter heller inte tagits med i statistiken över böckernas totala antal uppgifter, utan 
där anges det antal uppgifter som undersökts i studien. Inte heller de i kapitlen vanligt 
förekommande exemplen som visar eleverna hur olika typer av uppgifter kan lösas har tagits 
med i analysen, då dessa inte vänder sig till eleverna för lösning utan fungerar mer som en 
mall. I de fall en illustration eller liknande hör samman med en uppgift på så sätt att 
information måste tas från illustrationen för att lösa uppgiften har denna tagits med i analysen 
av uppgiften. Uppgifter där eleven ombads beräkna eller bestämma något utifrån en text har ej 
tagits med i analysen, då dessa faller under kategorin instruerande uppgifter.  
 
I de analyserade läroböckerna var innehållet i uppgifterna många gånger kopplat till 
verkligheten, då antingen händelsen eller objektet som förekom i uppgiften var något som 
existerar eller har existerat. Dock var det i många fall händelser, objekt eller frågeställningar 
som saknar relevans för en elev och som snarare utgör en verklighetsanknytning för en vuxen. 
Nedan ges exempel på uppgifter, en som uppfyller kraven för att vara en textuppgift med 
vardagsrelatering för eleven (se figur 2) samt en som inte uppfyller de kraven då den istället 
betraktas utgöra vardagsanknytning för en vuxen (se figur 3).  
 

 
 
Figur 2. Uppgiften hämtad ur Möte med matte E, sid. 129.  
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Figur 3. Uppgiften hämtad ur Matte Direkt år 9, sid 76.  
Gällande vilket/vilka räknesätt som används vid lösning av de olika uppgifterna begränsas 
dessa i denna studie till att omfatta endast de fyra grundläggande räknesätten: addition, 
subtraktion, multiplikation och division.  

3.2 Metodval 
Som undersökningsmetod för denna studie valdes en komparativ (jämförande) textanalys. 
Detta utifrån att textanalys är den metod som lämpar sig bäst då läroböcker ska analyseras 
med avseende på innehållet i texten (Johansson & Svedner 2006) samt att en komparativ 
analys möjliggör en jämförelse mellan de olika texterna med avseende på både likheter och 
olikheter (Hellspong 2001).  
 
3.2.1 Textanalys 
Då en text läses uppmärksamt bildar sig läsaren ofta en uppfattning om texten, hur den är 
skriven samt hur den kan användas och liknande (Hellspong, 2001). För att verkligen 
analysera texten krävs dock lite mer av läsaren. Det som eftersträvas vid en textanalys är att 
bilda sig en djup förståelse genom närläsning, där läsaren tränger sig in i texten genom en 
aktiv läsning där anteckningar av viktiga saker görs samt egna frågor formuleras utifrån det 
som läses (Johansson & Svedner 2006). Det är alltså viktigt att systematiskt beskriva textens 
innehåll vilket i sig är svårt eftersom att läsaren, trots tappra försök, är subjektiv i sin läsning 
utifrån de perspektiv som denne har vilket påverkar de resultat som fås (ibid.).  
 
Beroende på vilket syfte en analys av en text har, kan en vanlig textanalys med fördel 
kombineras med en kompletterande analys som speglar det syfte man har med läsningen 
(Hellspong, 2001). I detta arbete kompletteras textanalysen med en komparativ analys då 
detta underlättar en urskiljning av vad som kännetecknar de olika texterna (ibid.). I själva 
verket är det så att all analys är en form av jämförelse då det alltid är mot någonting annat 
som en text beskrivs (ibid.).  
 

3.3 Arbetets genomförande 
En avgränsning gjordes genom att två läroböcker blickades igenom för att bilda en 
uppfattning om dess uppbyggnad och struktur. Efter att avgränsningen gjorts startade 
analysen med att bok för bok granskades, i ordningen Matte Direkt, Tetra C, Matematikboken 
Z och Möte med matte E. Analysen utfördes som så att varje lärobok lästes från början till slut 
och under läsningens gång studerades varje uppgift och bedömdes utifrån de uppsatta 
kriterierna för vad en textuppgift respektive en verklighetsrelaterad uppgift är. De uppgifter 
som uppfyllde de båda kraven markerades med hjälp av små indexlappar direkt i boken samt 
antecknades, och i de fall i vilka viss tveksamhet rådde markerades dessa uppgifter med ett 
frågetecken. De anteckningar som gjordes om uppgifterna bestod i vad uppgiften handlade om 
samt sidnumret. När alla uppgifter i en lärobok var granskade fortsatte analysen med nästa 
lärobok och denna granskades enligt samma förfarande. När alla läromedel granskats gjordes 
en ytterligare bedömning av samtliga uppgifter samt tillsist en bedömning av de uppgifter som 
markerats med frågetecken i den första omgången i de olika läroböckerna.  
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Efter det att analysen av vilka textuppgifter som kunde relateras till elevernas vardag gjorts 
antecknades på vilka sätt denna relatering gjordes. Därefter söktes en röd tråd mellan de olika 
kategorierna som hittats och utifrån de röda trådarna och kategorierna gjordes sedan en 
mindmap (tankekarta) som strukturerade upp de resultat som fåtts fram. Var och en av de 
uppgifter som ansågs vara vardagsrelaterade textuppgifter för eleverna löstes och 
anteckningar fördes över vilket/vilka räknesätt som användes vid lösning av respektive 
uppgift. Anteckningarna över vad uppgifter handlade om, på vilka sätt uppgifter relaterade till 
elever, hur de knyter an till elevers vardag samt vilket/vilka räknesätt som används vid 
lösning av uppgiften ordnades in i tabeller, en tabell för varje kapitel i var en av de olika 
läroböckerna. Även sammanställningar över böckerna som helhet samt de totala resultaten 
gjordes i tabellform.  

3.4 Analysmetod 
Analysen av uppgifterna i böckerna utfördes genom att varje uppgift kontrollerades mot de 
definitioner som satts upp för vad en textuppgift samt en verklighetsbaserad uppgift är. Då 
bedömningen av uppgifterna gjordes var det utifrån ett elevperspektiv, vad en elev i årskurs 
nio skulle kunna relatera till. Bedömningen gjordes utifrån perspektivet att någon elev skulle 
kunna relatera till uppgiften, inte nödvändigtvis alla i en klass, eftersom att intressen och 
privatliv kan skilja sig mycket elever emellan.  
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4 RESULTAT 
Resultatavsnittet är indelat efter de tre frågeställningar som ligger till grund för denna studie. 
Resultaten redovisas i den ordning frågeställningarna presenterades och en sammanfattning av 
resultaten ges i början av varje avsnitt.  
 

4.1 Andel vardagsrelaterade uppgifter 
Trots betydande skillnader i både det totala antalet granskade uppgifter samt i antalet 
textuppgifter som kunde relateras till elevernas vardag, i de fyra undersökta läroböckerna, var 
det endast en liten skillnad gällande andelen uppgifter som uppfyllde kraven för 
vardagsrelaterade textuppgifter. Andelen vardagsrelaterade textuppgifter utgjorde ungefär 
10% av den totala mängden granskade uppgifter i var och en av böckerna.  
   
De fyra läroböcker som undersökts har trots sina olikheter i namn och design ett upplägg som 
liknar varandras. Det som är gemensamt för dem alla är att de är uppdelade i kapitel som 
inleds med en gemensam del för alla elever, fortsätter med en diagnos och erbjuder sedan två 
alternativa avsnitt där svårighetsgraden på de två är olika. De elever som efter bedömning av 
diagnosen behöver ytterligare träning inom områdets moment får detta medans de elever som 
klarat diagnosen kan fortsätta med uppgifter som har en högre svårighetsgrad och som 
erbjuder eleven utmaningar.  
 
Det totala antalet uppgifter som granskades i de olika läroböckerna varierade mellan 972 -
1216 stycken, där Matte direkt var den bok som innehöll flest uppgifter medan 
Matematikboken Z var den bok som innehåll minst antal uppgifter. Däremellan återfanns 
Tetra C med 1183 granskade uppgifter och Möte med matte E med 1061stycken. Antalet 
textuppgifter med vardagsrelatering för eleverna var störst i Tetra C där 113 uppgifter 
uppfyllde kraven, tätt följd av Matte Direkt med 104 stycken och Matematikboken Z med 95 
uppgifter. Möte med matte E var den bok som innehöll minst antal uppgifter som kunde 
relateras till elevernas vardag, då det endast var 69 uppgifter som uppfyllde de krav som 
ställts upp.  
 
Den procentuella andelen vardagsrelaterade textuppgifter i de olika läroböckerna uppvisade 
små skillnader böckerna emellan då både Tetra C och Matematikboken Z utgjordes av 10 %, 
tätt därefter Matte Direkt med 9 % och därpå följde Möte med matte med 7 % textuppgifter 
med vardagsrelatering för eleverna (se tabell 1).  
 
Tabell 1. Förekomsten av vardagsrelaterade textuppgifter i läroböckerna. 
 

 

Matte 

Direkt 

Tetra 

C 

Matematikboken 

Z 

Möte med matte 

E 

Totalt antal uppgifter 1216 1183 972 1061 

Antal vardagsrelaterade 

textuppgifter 104 113 95 70 

Andel vardagsrelaterade 

textuppgifter  9 % 10 % 10 % 7 % 
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4.2 Innehållet i de vardagsrelaterade uppgifterna 
De uppgifter som, enligt uppsatta kriterier, klassificerades som för eleven vardagsrelaterade 
textuppgifter knyter an till eleven genom att handla om problem och likande eleverna kan 
stöta på i sin vardag, företeelser som eleverna kommer i kontakt med på sin fritid, sådant som 
förekommer inom skolans värld samt händelser som har med handel att göra. Därmed 
framkom fyra områden inom vilka de olika uppgifterna kunde kategoriseras: vardag, fritid, 
skola och handel.  
 
4.2.1 Området vardag 
De för eleverna vardagsrelaterade textuppgifterna innehöll händelser, utspelade sig i 
situationer eller handlade om något en elev kan känna till, utifrån sin egen vardag, på något 
sätt. Många uppgifter var av problembaserad typ och kunde exempelvis handla om hur stor 
del var och en får då de ska dela på något eller hur många burkar som fylls då en viss mängd 
sylt har kokats och ska fylla dessa. Uppgifter av denna typ kategoriserades som praktiska 

problem. Andra typer av uppgifter som är vanligt förekommande är uppgifter som handlar om 
hur stor chansen är att vinna på ett lotteri med kända förutsättningar eller hur stor chansen är 
att få ett kort av en särskild färg då ett kort ska dras ur en kortlek. Denna sorts uppgifter 
samlas under kategorin sannolikhet. En annan typ av uppgifter som är vanligt förekommande 
är de som handlar om att ett vist färdsätt används vid förflyttning mellan två platser och då 
tid, hastighet eller kostnad för denna förflyttning efterfrågas eller att kostnad alternativt 
tidsåtgång vid förflyttning enligt en viss resväg ska beräknas. Dessa, och liknande uppgifter, 
samlades under kategorin transport. En handfull uppgifter rör mobiltelefonanvändande eller 
fast telefoni och där kostnader eller samtalstid är det som ska beräknas. De uppgifterna 
kategoriserades som att handla om kommunikation. Även uppgifter som handlar om 
temperaturförändringar och nederbörd utgör en handfull av de analyserade uppgifterna. Dessa 
uppgifter samlades under kategorin väder. Några uppgifter handlade även om att ett klockslag 
då något inträffade skulle räknas ut. De uppgifterna kategoriserades som uppgifter rörande tid. 
Uppgifterna inom de sex kategorierna praktiskt problem, sannolikhet, kommunikation, 
transport, väder och tid knyter an till elevens vardag genom att baseras på 
händelser/situationer som eleven ställs inför i sin vardag och samlas därför inom området 
”vardag”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Kategorier tillhörande området vardag. 
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Matte Direkt var med sina 48 uppgifter den lärobok som hade flest uppgifter inom området 
vardag. Detta område var även det största i läroboken, då ungefär hälften av bokens alla 
vardagsrelaterade textuppgifter utgjordes av uppgifter inom detta område. I Tetra C och 
Matematikboken Z var området vardag det näst största och uppgifterna inom området 
utgjorde i dessa fall ungefär en tredjedel av de vardagsrelaterade textuppgifterna i de båda 
böckerna. Vardag var det näst minsta området i Möte med matte E, räknat i antalet 
förekommande uppgifter, med endast 8 uppgifter vilket utgjorde drygt en tiondel av den totala 
mängden vardagsrelaterade textuppgifter.   
 
Av de uppgifter som klassificerades till att tillhöra området vardag handlade den största delen 
av dem om praktiska problem, vilket var den största kategorin i samtliga läroböcker med 
undantag från Tetra C där de båda kategorierna praktiska problem och sannolikhet utgjorde 
lika stora delar inom området. Transport var den kategori som var den näst största i både 
Matte Direkt och Möte med matte E, medans det i Matematikboken Z var sannolikhet som var 
den näst största kategorin. Den kategori i vilken det förekom minst antal uppgifter var tid, 
medans den kategori som förekom i minst antal böcker var kommunikation.  
 
4.2.2 Området fritid 
Väldigt många av de uppgifter som klassificerades som uppgifter eleverna kunde relatera till 
sin vardag handlade om bland annat idrott, plantering, husdjur, bakning, fiske, musik, TV 
eller annat som kan tänkas intressera en elev. I dessa uppgifter skulle exempelvis volym, tid, 
kostnad eller materialåtgång beräknas med utgångspunkt i tidigare nämnda företeelser. 
Uppgifter av denna typ samlades under kategorin intresse. Andra relativt vanligt 
förekommande uppgifter var sådana som handlade om planering och kostnader för olika typer 
av resor samt valutaväxlingar. Dessa uppgifter kategoriserades som resor. Även uppgifter 
rörande månadspeng, sparande, uppdelning av vinster samt intäkter i olika sammanhang är 
relativt vanligt förekommande och samlades i kategorin pengar. De uppgifter som 
förekommer inom de tre kategorierna intressen, resor och pengar anknyter till elevens vardag 
genom att bygga på saker eleven känner igen från sin fritid och samlades därigenom under 
området ”fritid”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Kategorier tillhörande området fritid. 
 
Fritid var det största uppgiftsområdet i både Tetra C, Möte med matte E och Matematikboken 
Z, där både Tetra C och Möte med matte E hade 47 uppgifter vardera inom området. I Tetra C 
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utgjordes cirka hälften av det totala antalet vardagsrelaterade uppgifter av området fritid 
medan motsvarande siffra för Möte med matte E var två tredjedelar. Av den totala mängden 
textuppgifter med vardagsanknytning utgjorde de som tillhörde området fritid ungefär en 
tredjedel i Matematikboken Z. Matte Direkt var den bok som hade minst antal uppgifter inom 
området fritid, 25 stycken, vilket motsvarade ungefär en fjärdedel av det totala antalet 
vardagsrelaterade uppgifter och området var det näst största.  
 
Av de uppgifter som tillhörde området fritid var de som kategoriserats till att handla om 
sådant som rör elevens intressen den största kategorin i samtliga analyserade böcker. I både 
Matte Direkt och Möte med matte E utgjorde uppgifterna i denna kategori ungefär två 
tredjedelar av området fritid, medan det i Tetra C utgjordes av lite mindre än fyra femtedelar 
och i Matematikboken mer än fyra femtedelar. Kategorierna pengar och resor var till antalet 
uppgifter ungefär lika stora, men skiljer sig åt genom att uppgifter inom kategorin pengar 
förekommer i samtliga böcker medan det inte förekommer någon uppgift inom kategorin 
resor i Matematikboken Z. 
 
4.2.3 Området skola 
En uppgiftstyp som var relativt vanligt förekommande bland de uppgifter eleverna kan 
relatera till utifrån sin vardag var uppgifter som handlade om jämförelse inom en grupp. 
Exempelvis hur stor del av klassen som vill åka på skolresa till fjällen, förhållandet mellan 
tjejer och killar eller hur stor del av skolans elever som cyklar till skolan. Denna typ av 
uppgifter samlades under kategorin hur stor del av grupp. Andra uppgifter som förekom var 
sådana som handlade om situationer eller händelser som hör hemma i eller kan inträffa i 
samband med skolan. Skoltävlingar, insamlingar/försäljning till exempelvis klassresa, 
vägning och mätning samt försäljning i kafeterian är exempel på vad dessa uppgifter handlade 
om. Dessa uppgifter kategoriserades som uppgifter rörande företeelser i skolan. En handfull 
uppgifter handlade om hur många poäng som erhållits på ett prov/diagnos, vilket resultat som 
krävdes för att uppnå en viss medelpoäng eller vilka betyg som uppnåtts under givna 
förutsättningar, och de uppgifterna samlades under kategorin betyg/resultat. Det förekom 
även några uppgifter som rörde direkta uppgifter elever kan ställas inför i skolan, sådant som 
rör praktiskt utförande. Dessa handlade till exempel om exkursioner eller laborationstillfällen 
där olika faktorer skulle beräknas eller avläsas. Uppgifter av denna typ kategoriserades som 
skoluppgifter. Uppgifterna som ryms under de fyra kategorierna hur stor del av grupp, 
företeelser i skolan, betyg/resultat samt skoluppgift relaterar till eleven vardag genom att 
handla om saker som eleven känner igen från skolan och samlades därför inom området 
”skola”. 
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Figur 6. Kategorier tillhörande området skola. 
 
I samtliga läroböcker, förutom Tetra C, var skola det område som minst antal av de 
vardagsrelaterade textuppgifterna handlade om. Möte med matte E sticker här ut med endast 
en uppgift som handlade om skola, medans det i de andra böckerna var mellan 12-15 
uppgifter inom detta område, vilket utgör ungefär 15 % av dessa böckers totala mängd 
verklighetsrelaterade uppgifter.  
 
Inom uppgiftsområdet skola var kategorin hur stor del av grupp den dominerande, samt även 
den enda kategori som fanns representerad i alla de undersökta böckerna, och inom den hade 
både Matte Direkt och Matematikboken Z flera uppgifter. Den näst största kategorin var 
företeelser i skolan där Tetra C var den bok som hade flest uppgifter av den typen. Betyg och 
resultat var den kategori som förekom i minst antal böcker, endast två, men innehöll ändå fler 
uppgifter än vad kategorin skoluppgift, som förekom i tre böcker, gjorde.  
 
4.2.4 Området handel 
Bland de uppgifter som klassificerats som verklighetsrelaterade för eleverna var uppgifter 
som gällde olika typer av inköp vanliga. Dessa uppgifter kunde exempelvis handla om hur 
mycket det kostar att skicka ett brev med en viss vikt, hur mycket en viss mängd av en 
matvara kostar då kilopriset är känt, bensinkostnaden för att åka moped en viss sträcka samt 
styckepriset på en vara då kostnaden för ett flerpack är känt. Denna typ av uppgifter samlades 
under kategorin kostnader. En annan typ av uppgifter som var tämligen vanligt 
förekommande var uppgifter som rörde rea och diverse rabatter. I dessa uppgifter var det den 
procentuella höjningen/sänkningen av en vara, vanligtvis ett klädesplagg, som efterfrågades 
eller det nya priset på en vara efter en prishöjning eller prissänkning som söktes. Dessa 
uppgifter kategoriserades som prisförändringar. Ytterligare en variant av uppgifter som 
förekom var uppgifter där olika priser skulle jämföras. Det kunde till exempel gälla uppgifter 
där literpriset på olika typer av vatten (kranvatten, flaska i back och Pet-flaska) skulle 
jämföras eller skillnader i pris varor eller affärer emellan. Uppgifter av denna typ samlades 
under kategorin prisjämförelser. De uppgifter som ryms inom de tre kategorierna kostnader, 
prisförändringar och prisjämförelser knyter an till elevens vardag genom att handla om sådant 
som eleven träffar på i samband med att de handlar och samlades därigenom under området 
”handel”.  
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Figur 7. Kategorier tillhörande området handel.  
 
Av alla de analyserade läroböckerna var det i Matematikboken Z som flest uppgifter rörande 
handel förekom. I den boken fanns 25 sådana uppgifter, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel 
av alla bokens vardagsrelaterade uppgifter. Även i Möte med matte E och Matte Direkt var 
andelen vardagsrelaterade uppgifter inom området handel hög och utgjorde ungefär en 
femtedel av uppgifterna. I Tetra C där antalet uppgifter inom området handel var som lägst, 
med endast 10 stycken, stod dessa uppgifter för mindre än en tiondel av det totala antalet 
vardagsrelaterade uppgifterna som förekom i boken. 
 
Den största kategorin tillhörande området handel var den där uppgifterna handlade om 
kostnader i någon form. Detta var den kategori som hade uppgifter i samtliga analyserade 
böcker. De uppgifter inom området handel som förekom i Tetra C tillhörde alla kategorin 
kostnader och även i Matte Direkt och Matematikboken Z utgjorde denna kategori en stor del, 
hälften av uppgifterna i Matte Direkt och två tredjedelar av dem i Matematikboken Z. Möte 
med matte E hade däremot flest antal uppgifter inom kategorin prisförändringar, en kategori 
där Tetra C inte hade någon uppgift. Prisjämförelser var den kategori med minst antal 
uppgifter, men den utgjorde en fjärdedel av områdets totala antal uppgifter i Matte Direkt. 
 
4.2.5 Sammanfattande resultat 
De resultat som rör både förekomsten samt fördelningen av antalet textuppgifter med 
vardagsanknytning för eleven inom de olika kategorier och områden som hittats, och som 
presenterats ovan, har alla hämtats ur följande sammanfattande tabell.  
 
Tabell 2. Antal textuppgifter som relaterar till elevernas vardag i respektive område och 
kategori. 

  

Matte 

Direkt 

Tetra 

C 

Matematikboken 

Z 

Möte med 

matte E Totalt 

 Vardag 48 40 27 8 123 

 Fritid 25 47 29 47 148 

 Skola 12 16 14 1 43 

 Handel 19 10 25 14 68 

 
 

 

      

 Praktiskt problem 23 15 13 5 56 

 Sannolikhet 6 15 7 0 28 

Vardag Kommunikation 5 1 0 0 6 

 Väder 3 1 2 0 6 

 Tid 1 1 2 0 4 

 Transport 10 7 3 3 23 

 Pengar 6 4 4 4 18 

Fritid Intresse 17 37 25 32 111 

 Resor 2 6 0 11 19 

 Skoluppgift 1 2 1 0 4 

Skola Betyg/Resultat 1 4 0 0 5 

 Hur stor del av grupp 8 1 12 1 22 

 Företeelser i skolan 2 9 1 0 12 

 Kostnader 9 10 17 3 39 

Handel Prisförändringar 5 0 7 9 21 

 Prisjämförelser 5 0 1 2 8 
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4.3 Räknesätt som används vid lösning 
Överlag är multiplikation och division de räknesätt som används mest vid lösning av 
vardagsrelaterade textuppgifter i samtliga av de analyserade läroböckerna. Multiplikation är 
det vanligaste räknesättet vid lösning av uppgifter inom områdena fritid och handel medan 
division är vanligast inom områdena vardag och skola. Addition är det tredje vanligaste 
räknesättet och subtraktion det minst vanligast förekommande inom samtliga områden 
förutom handel, där ordningen på de två är den omvända.  
 
4.3.1 Vardag 
Vid lösning av de uppgifter som förkommer inom området vardag är multiplikation och 
division de räknesätt som är mest frekventa. Både multiplikation och division används vid en 
tredjedel av lösningarna, medan addition och subtraktion endast används vid drygt en 
femtedel respektive en tiondel.  
 
Gällande de olika kategorierna inom området vardag är det i kategorin praktiska problem som 
resultatet för det övergripande området speglar sig bäst. Här används multiplikation och 
division i ungefär en tredjedel av lösningarna, addition i en fjärdedel och subtraktion i drygt 
en tiondel. Väder och transport är de två andra kategorier inom området där samtliga fyra 
räknesätt används vid lösning av uppgifterna. I uppgifter inom kategorin väder dominerar 
subtraktion och addition genom att svara för nästan hälften respektive en tredjedel av 
lösningarna, medan multiplikation och division endast förekom vid ett tillfälle vardera. 
Uppgifterna inom kategorin transport löstes främst genom användandet av multiplikation, 
följt av division och addition och endast i två fall användas subtraktion. Multiplikation var det 
dominerande räknesättet vid lösning av uppgifter inom kategorin kommunikation, tätt följt av 
addition. Subtraktion användes inte vid lösning av någon uppgift inom denna kategori. Vid 
uppgifter rörande sannolikhet användes endast två räknesätt vid lösning, nämligen 
multiplikation och division, där division användes vid två tredjedelar av lösningarna. De två 
uppgifterna inom kategorin tid löstes båda två med hjälp av enbart addition.  
 
Det övergripande resultatet att multiplikation och division är de mest frekventa, följt av 
addition och subtraktion, vid lösning av uppgifter inom området vardag syns även i de 
enskilda läroböckerna Matte Direkt, Tetra C och Matematikboken Z. I Möte med matte E är 
det istället multiplikation och addition som används mest, tätt följt av division, medan 
subtraktion helt saknas vid lösning av dessa uppgifter. 
 
 I Matte Direkt och Tetra C är det i kategorierna sannolikhet och transport som de 
övergripande resultaten speglas, då multiplikation och division är de räknesätt som används 
flitigast. I Matematikboken Z är det i kategorin sannolikhet som multiplikation och division 
används mest, medans multiplikation och addition är de räknesätt som används vid lösning av 
uppgifter inom kategorin transport. Multiplikation, division och addition används i ungefär 
lika stor utsträckning och subtraktion saknas vid lösning av uppgifter inom kategorierna 
transport och praktiskt problem i Möte med matte E. Samma tre räknesätt är de dominerande 
för lösningar inom kategorin praktiskt problem även i de andra böckerna, men där är även 
subtraktion representerat, om än i olika stor utsträckning.  
 
4.3.2 Fritid 
Då uppgifter inom området fritid löstes var multiplikation det räknesätt som förekom i störst 
utsträckning, följt av division och addition. Multiplikation utgjorde lite mindre än hälften av 
de räknesätt som användes, medan division och addition utgjorde en tredjedel respektive en 
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sjundedel. Det räknesätt som användes mest sällan vid lösning av uppgifterna var subtraktion, 
då det endast utgjorde mindre än en tiondel av de räknesätt som användes.  
 
Av de olika kategorierna inom området fritid så är det resultaten i kategorin intresse som bäst 
stämmer överrens med det övergripande resultatet för området. I lösningarna av dessa 
uppgifter utgör nämligen multiplikation lite mindre än hälften av räknesätten, division drygt 
en tredjedel, addition styvt en tiondel och subtraktion mindre än en tiondel. Alla de fyra 
räknesätten förekommer vid lösning av uppgifterna även inom kategorin pengar, men i en lite 
omkastad ordning. Även här utgör multiplikation den största delen av räknesätten, med drygt 
hälften, samtidigt som addition är den näst största, tätt följd av division, som utgör en dryg 
fjärdedel respektive en knapp femtedel. Subtraktion används i minst utsträckning vid lösning 
av dessa uppgifter och förekommer endast i ett fall. Vid lösning av uppgifter inom kategorin 
resor var multiplikation det dominerande räknesättet och användes där i hälften av 
lösningarna.  Division och addition användes båda i ungefär en fjärdedel av lösningarna 
medan subtraktion inte användes vid en enda.  
 
Det övergripande resultatet gällande vilket räknesätt som är vanligast förekommande vid 
lösning av uppgifter inom området vardag ses även i var och en av de fyra analyserade 
läroböckerna. I samtliga är multiplikation vanligast, följt av, i tur och ordning, division, 
addition och subtraktion.  
 
Detta övergripande resultat speglas även i sin helhet i lösningarna av uppgifterna inom 
kategorin intresse i Möte med matte E samt även nästan i Tera C, där dock addition och 
subtraktion utgör lika stora delar. I både Matte Direkt och Matematikboken Z används istället 
division och multiplikation i nästan lika stor utsträckning och dominerar, medan addition och 
subtraktion endast förekommer i två fall vardera. Inom kategorin pengar är multiplikation det 
räknesätt som används mest i tre av böckerna, medan det i Tetra C är addition som är 
vanligast. Matte Direkt, Tetra C och Matematikboken Z använder sig alla av tre räknesätt vid 
lösning av uppgifterna inom denna kategori, där subtraktion är det räknesätt som saknas i 
både Tetra C och Matematikboken Z och division i Matte Direkt. Multiplikation och division 
är de enda två räknesätt som används i Möte med matte E. Bland de tre böcker som har 
uppgifter inom kategorin resor är Tetra C och Möte med matte E de böcker som använder sig 
av flest räknesätt vid lösning av uppgifterna då subtraktion är det enda räknesätt som inte 
förekommer. I Möte med matte E är dock multiplikation det mest vanligt förekommande 
medan addition är vanligast i Tetra C. I Matte Direkt används de enda förekommande 
räknesätten multiplikation och division i lika stor utsträckning.  
 
4.3.3 Skola 
Fördelningen av räknesätten är relativt jämn när det gäller lösning av uppgifter inom området 
skola. Division är det dominerande räknesättet och förekommer i två femtedelar av 
lösningarna, medan multiplikation, addition och subtraktion alla utgör ungefär en femtedel 
vardera, men där multiplikation är något vanligare än de andra två. 
 
Bland de olika kategorier som tillhör området skola är det inte i någon av dem som det 
övergripande resultatet speglas i sin helhet. Division är det vanligast förekommande 
räknesättet i de båda kategorierna hur stor del av grupp och företeelser i skolan, och 
förekommer i de båda i ungefär två femtedelar av lösningarna, precis som i det övergripande 
resultatet. I kategorin hur stor del av grupp är subtraktion det näst vanligaste räknesättet och 
förekommer i knappt en fjärdedel av lösningarna, tätt följt av multiplikation och där addition 
utgör det räknesätt som är det minst vanligt förekommande. I kategorin företeelser i skolan är 



 21 

däremot addition det näst vanligaste räknesättet, följt av multiplikation som förekommer i en 
femtedel av lösningarna, och där subtraktion är det räknesätt som förekommer minst ofta. I 
uppgifter inom kategorin skoluppgift förekommer endast tre av räknesätten. Här dominerar 
multiplikation då det utgör hälften av de räknesätt som förekommer i lösningarna, följt av 
division och addition som utgör en fjärdedel vardera. Uppgifter inom kategorin betyg/resultat 
löses med hjälp av alla de fyra räknesätten, men där subtraktion är det vanligast 
förekommande. Subtraktion svarar för en tredjedel av räknesätten i lösningarna, medan 
multiplikation, division och addition alla utgör drygt en femtedel vardera.  
 
Det för området skola övergripande resultatet gällande förekomsten av olika räknesätt vid 
lösning av uppgifter speglas inte i någon av de analyserade läroböckerna. I Matte Direkt 
förekommer dock en snarlik uppdelning mellan de olika räknesätten då multiplikation och 
division är de två största, dock lika stora i detta fall, medan addition och subtraktion är de 
minst vanligt förekommande och utgör även de lika stora delar. I Tetra C förekommer 
division i flest lösningar, följt av addition och där multiplikation och subtraktion är de minst 
använda räknesätten men som förekommer i lika stor utsträckning. Division är det räknesätt 
som är vanligast vid uppgiftslösning i Matematikboken Z, följt av addition och subtraktion 
och där multiplikation är det räknesätt som används minst.  I Möte med matte E används 
endast division och subtraktion vid lösning.  
 
Det för kategorin, företeelser i skolan, övergripande resultatet där division var det vanligast 
förekommande räknesättet följt av addition, multiplikation och subtraktion visade sig även i 
uppgifterna inom kategorin i Tetra C. I matematikboken Z förekom endast division vid 
lösning av uppgiften inom kategorin företeelser i skolan, medan uppgifter inom den kategorin 
saknades i de andra två böckerna. Gällande det övergripande resultatet för kategorin hur stor 
del av grupp speglades inte detta i sin helhet i någon av böckerna. Dock var division och 
subtraktion de vanligast förekommande räknesätten vid lösning av uppgifterna i 
Matematikboken Z, Tetra C och Möte med matte E, och där de i de två sistnämnda böckerna 
var de enda förekommande räknesätten. Division och multiplikation var de två räknesätt som 
var vanligast förkommande inom kategorin i Matte Direkt, där addition var det räknesätt som 
inte användes vid lösning av uppgifterna. Endast två av de analyserade läroböckerna hade 
uppgifter inom kategorierna betyg/resultat och skoluppgift som kunde lösas med hjälp av 
något av de fyra räknesätten. I Matte Direkt användes endast multiplikation vid lösning av 
uppgift inom kategorin skoluppgift och multiplikation samt addition vad lösning av uppgift 
inom kategorin betyg/resultat. I Tetra C användes alla de fyra räknesätten vid lösningar inom 
kategorin betyg/resultat, och där var subtraktion det räknesätt som användes i flest lösningar, 
följt av division samt multiplikation och addition som användes en gång vardera.  Vid lösning 
av uppgifter inom kategorin skoluppgift, i samma bok, användes samtliga räknesätt utom 
subtraktion, en gång vardera.  
 
4.3.4 Handel 
Inom området handel är fördelningen mellan de fyra räknesättens förekomst tämligen jämn 
vid lösning av uppgifter. Det räknesätt som är vanligast förekommande är multiplikation, 
vilket används i knappt två femtedelar av lösningarna, tätt följt av division, som används i en 
tredjedel, och sedan följer subtraktion och addition som används i en femtedel respektive en 
tiondel av lösningarna.   
 
I de två, till området handel hörande, kategorierna kostnader och prisförändringar speglas det 
övergripande resultatet gällande ordningen på förekomsten av räknesätt vid lösning av 
uppgifter, då den inbördes ordningen bland räknesätten är densamma. Även i dessa kategorier 
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är multiplikation det vanligast förekommande räknesättet då det används i ungefär två 
femtedelar av lösningarna inom de båda kategorierna. I uppgifter inom kategorin 
prisförändringar används dock division lite oftare och addition lite mer sällan än vid lösning 
av uppgifterna inom kategorin kostnader. Subtraktion används i samma utsträckning i de båda 
kategorierna. Vid lösning av uppgifter inom kategorin prisjämförelse dominerar division 
bland räknesätten, då detta används i knappt tre femtedelar av lösningarna. Näst vanligast är 
användandet av multiplikation och subtraktion vid lösning av uppgifter då dessa båda 
räknesätt vardera används vid drygt en sjättedel av lösningarna. Addition är det minst vanligt 
förekommande räknesättet inom kategorin prisjämförelser och förekommer endast vid lösning 
av en uppgift.  
 
Det för området handel övergripande resultatet som visar att multiplikation är det vanligast 
förekommande räknesättet, följt av division, subtraktion och addition, vid lösning av uppgifter 
inom området visar sig även i Matematikboken Z och Möte med matte E. I Matte Direkt 
förekommer division oftare vid lösning av uppgifter än multiplikation, medan den inbördes 
ordningen subtraktion och addition emellan är den samma som i det övergripande resultatet. 
Subtraktion är det räknesätt som används mest i samband med lösning av uppgifter inom 
området i Tetra C, följt av addition och där multiplikation och division används minst.  
 
Det övergripande resultatet för området handel återkommer i kategorin kostnader i Matte 
Direkt, då det även där är multiplikation som är det mest använda räknesättet följt av, i tur och 
ordning, division, subtraktion och addition. Även i Matematikboken Z är multiplikation och 
division de vanligast förekommande räknesätten, men där följs de av lika stora delar addition 
och subtraktion. Även i Möte med matte E är multiplikation det räknesätt som används mest 
och näst efter det kommer division och subtraktion med en lösning vardera. Subtraktion är det 
räknesätt som är vanligast vid lösning av uppgifter inom området i Tetra C, tätt följt av 
addition samt multiplikation och division som båda utgör lika stora delar. Gällande resultaten 
i kategorin prisförändringar är multiplikation, division och subtraktion de räknesätt som 
används vid lösning av uppgifter, och dessutom i lika stor grad, i Matematikboken Z, medan 
den enda uppgiften inom kategorin i Matte Direkt löses med hjälp av endast division. I Möte 
med matte E är multiplikation det vanligast förekommande räknesättet följt av division och 
addition och där används inte subtraktion för lösning av uppgifterna. I likhet med de 
övergripande resultaten för kategorin prisjämförelser är division det räknesätt som dominerar 
inom kategorin i Matte Direkt. Men det är även den enda likheten med det övergripande 
resultatet då det enda övriga räknesätt som används för lösning av uppgift inom kategorin i 
den boken är multiplikation, vilket förekom endast en gång. I Matematikboken Z användes 
både addition och subtraktion en gång vardera vid lösning av uppgifter inom kategorin, 
medan subtraktion, multiplikation och division användes en gång vardera i Möte med matte E. 
I Tetra C förekommer inga uppgifter inom kategorierna prisförändringar och prisjämförelser.  
 
4.3.5 Sammanfattande resultat 
Ovanstående resultat, rörande vilket/vilka räknesätt som används vid lösning av de olika 
vardagsrelaterade textuppgifterna inom samtliga områden och kategorier, har alla hämtats ur 
följande sammanfattande tabell.  
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Tabell 3. Antal tillfällen de respektive räknesätten användes vid lösning av uppgifter inom de 
olika områdena och kategorierna i de olika läroböckerna.  
 

   Matte Direkt                Tetra C         Matematikboken Z   Möte med matte E          Totalt 

 * / + -  * / + -  * / + -  * / + -  * / + - 

Vardag 24 30 19 12  20 22 14 5  15 16 8 3  5 4 5 0  64 72 46 20 

Fritid 18 13 6 3  28 22 15 10  24 22 4 2  39 20 8 1  109 77 33 16 

Skola 7 7 1 1  6 12 8 6  2 7 4 5  0 5 0 1  15 27 13 13 

Handel 10 14 3 4  2 2 3 5  16 11 3 7  9 1 1 2  37 32 10 18 

                         

Praktiskt 

problem 11 17 13 8  8 6 10 4  11 10 3 2  3 2 3 0  33 35 29 14 

Sannolikhet 2 7 0 0  6 11 0 0  3 6 0 0  0 0 0 0  11 24 0 0 

Kommunikation 4 2 3 0  1 0 1 0  0 0 0 0  0 0 0 0  5 2 4 0 

Väder 1 1 1 2  0 0 1 1  0 0 1 1  0 0 0 0  1 1 3 4 

Tid 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 2 0  0 0 0 0  0 0 2 0 

Transport 6 3 2 2  5 5 2 0  1 0 2 0  2 2 2 0  14 10 8 2 

Pengar 5 0 3 1  2 2 3 0  4 1 2 0  4 2 0 0  15 5 8 1 

Intresse 11 12 2 2  24 17 10 10  20 21 2 2  26 16 6 1  81 66 20 15 

Resor 2 2 0 0  2 2 3 0  0 0 0 0  9 2 2 0  13 6 5 0 

Skoluppgift 1 0 0 0  1 1 1 0  0 0 0 0  0 0 0 0  2 1 1 0 

Betyg/Resultat 1 0 1 0  1 2 1 3  0 0 0 0  0 0 0 0  2 2 2 3 

Hur stor del av 

grupp 5 7 0 1  0 1 0 1  2 6 4 5  0 1 0 1  7 15 4 8 

Företeelser i 

skolan 0 0 0 0  4 8 6 2  0 1 0 0  0 0 0 0  4 9 6 2 

Kostnader 9 7 3 4  2 2 3 5  12 7 2 2  2 1 0 1  25 17 8 12 

Prisförändringar 0 1 0 0  0 0 0 0  4 4 0 4  6 3 1 0  10 8 1 4 

Prisjämförelser 1 6 0 0  0 0 0 0  0 0 1 1  1 1 0 1  2 7 1 2 
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5 DISKUSSION 
Diskussionsavsnittet är uppdelat i fyra olika avsnitt. I sammanfattningen sammanfattas de 
resultat som är av störst vikt, i tillförlitlighet diskuteras studiens tillförlitlighet, i 
resultatdiskussionen diskuteras de resultat som framkommit i studien och i förslag till fortsatt 
forskning presenteras förslag till hur denna studie kan vidareutvecklas.  
 

5.1 Sammanfattning  
Det totala antalet uppgifter och antalet textuppgifter med vardagsrelatering för eleverna 
varierade kraftigt mellan de fyra läroböcker som analyserats i studien. Trots betydande 
skillnader i detta hänseende visar resultaten på en tämligen liten skillnad gällande den totala 
andelen som utgörs av textuppgifter med vardagsrelatering för eleverna, då ungefär en tiondel 
av den totala mängden granskade uppgifter i de respektive böckerna utgörs av dessa.  
 
De uppgifter som klassificerats som textuppgifter med vardagsrelatering för elever handlade 
om allt ifrån vilket mobiltelefonabonnemang som är billigast, vilken utveckling av 
månadspengen som är mest gynnsam, försäljning i skolans kafeteria och till uträknande av det 
nya priset då en vara satts ner i pris. Uppgifterna kategoriserades och 16 kategorier kunde 
urskiljas: praktiskt problem, sannolikhet, kommunikation, transport, väder, tid, intressen, 
resor, pengar, hur stor del av grupp, företeelser i skolan, betyg/resultat, skoluppgift, kostnader, 
prisförändringar och prisjämförelser. Då en röd tråd mellan de olika kategorierna och hur 
dessa knyter an till eleverna hittades ordnades de olika kategorierna in i områden, som visade 
till viken del av elevens vardag uppgifterna hade anknytning. De fyra områden som hittades 
var vardag, fritid, skola och handel. Uppgifter inom kategorierna praktiskt problem, 
sannolikhet, kommunikation, transport, väder och tid, som knyter an till eleven genom att 
handla om problem och likande eleverna kan stöta på i sin vardag, tillhör området vardag. 
Uppgifter inom kategorierna intressen, resor och pengar, som knyter an till eleven genom att 
handla om företeelser som eleverna kommer i kontakt med på sin fritid, hör till området fritid. 
Uppgifter inom kategorierna hur stor del av grupp, företeelser i skolan, betyg/resultat och 
skoluppgift, som knyter an till eleven genom att handla om sådant som förekommer inom 
skolans värld, tillhör området skola. Uppgifter inom kategorierna kostnader, prisförändringar 
och prisjämförelser, som knyter av till eleven genom att handla om händelser som har med 
handel att göra, hör till området handel.  
 
Av de fyra räknesätten visade sig multiplikation och division vara de som överlag används 
mest vid lösning av de vardagsrelaterade textuppgifter som hittats i de analyserade 
läroböckerna. Vid lösning av vardagsrelaterade textuppgifter inom områdena fritid och handel 
var multiplikation det vanligaste räknesättet, medan division är vanligast inom områdena 
vardag och skola. Addition är det tredje vanligaste räknesättet och subtraktion det minst 
vanligast förekommande inom samtliga områden förutom handel, där ordningen är den 
omvända.  
 

5.2 Tillförlitlighet 
För att få en så representativ bild som möjligt av vilka läroböcker som vanligen används ute i 
skolorna togs vid urvalet av de läroböcker som skulle användas i studien kontakt med ett 
sjuttiotal skolor i slumpvis utvalda kommuner runt om i landet. Kontakt togs med både 
kommunala skolor och friskolor, via e-post, där de forskningsetiska principerna för 
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humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning följdes (Vetenskapsrådet, 2002). Bland de 
skolor som kontaktades var dock de kommunala skolorna starkt överrepresenterade. Utifrån 
de svar som inkom valdes samtliga fyra böcker som av skolorna angetts vara de som används 
i matematikundervisningen. Dock inkom svar endast från hälften av de kontaktade skolorna. 
Detta kan innebära att den bild av vilka läroböcker i matematik som används ute i skolorna, 
och som skapades utifrån de svar som inkom, är missvisande.  
 
De resultat som fåtts fram i denna studie täcker det område som undersökts och besvarar de 
frågeställningar som ställts. Men då den metod som används i denna studie är en komparativ 
textanalys går det inte att säga att utfallet skulle bli det samma utifall den upprepas. Troligtvis 
skulle resultaten förändras eftersom att den som utför studien tar med sig sina perspektiv in i 
läsningen av texter och på så sätt görs läsningen subjektiv (Johansson m.fl., 2006). Det 
betyder att den bedömning som görs av vilka uppgifter som uppfyller kriterierna för att vara 
en för eleverna vardagsrelaterad textuppgift är subjektiv och därmed kan studiens resultat 
variera. Dessutom är studien utförd ur en vuxen människas perspektiv av vad som är 
vardagsrelaterat för elever, vilket inte nödvändigtvis innebär att det verkligen är 
vardagsrelaterat för elever. För att öka tillförlitligheten gällande bedömningen av vilka 
uppgifter som klassificerades som vardagsrelaterade textuppgifter för elever studerades 
samtliga uppgifter ytterligare en gång efter det att varje bok analyserats. Detta för att 
säkerställa att alla uppgifter bedömts enligt samma kriterier då nya 
tankar/bedömningsstrategier kan ha växt fram under analysens gång.  
 
Resultaten i denna studie är inte generaliserbara då urvalet av vilka böcker som är vanligt 
förekommande läroböcker i skolans matematikundervisning baseras på en liten undersökning, 
Resultaten kan inte heller ses som generaliserbara för de läroböcker som undersökts då den 
bedömning av vilka textuppgifter som är vardagsrelaterade för eleverna, hur dessa kan 
kategoriseras och delas in i områden samt vilka räknesätt som används vid lösning av 
uppgifterna, är en subjektiv bedömning.  
 

5.3 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras de resultat som fåtts i denna studie, bland annat kontra den teori som 
tidigare redovisats. Diskussionen är uppdelad utifrån de frågeställningar denna studie baserats 
på. 
 
5.3.1 Hur stor del av de uppgifter som förekommer i läroböckerna utgörs av, för 
eleven, vardagsrelaterade textuppgifter? 
Det visade sig att det inte var särskilt stora skillnader, gällande hur stor del av bokens 
uppgifter som är textuppgifter med vardagsrelatering för elever, mellan de fyra 
matematikläroböcker som analyserats i denna studie. En anledning till att resultatet mellan de 
olika matematikläroböckerna skiftade så lite kan vara att många av läroböckerna ser likartade 
ut. Detta kan i sin tur bero på att den likformning av läromedel som Kilborn (1977) skriver 
om existerar bland läromedelsförfattare även idag. Att det är rädslan för att sticka ut för 
mycket, i och med det betraktas som annorlunda och därmed få en sämre försäljning än 
annars som gör att läromedelsförfattare väljer ett upplägg som liknar både tidigare och 
samtida läroböcker (Kilborn, 1977).  
 
Trots att andelen textuppgifter med anknytning till elevens vardag var likartad mellan de fyra 
läroböckerna, ungefär 10 %, skiljde sig det faktiska antalet uppgifter som stämde överens med 
kriterierna åt. I Möte med matte E, där antalet textuppgifter med vardagsanknytning för 
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eleven var som lägst, var det endast 70 uppgifter som uppfyllde kriterierna, medans det i Tetra 
C var 113 stycken. Detta innebär att trots att andelen är lika stor så får de elever som använder 
sig av en lärobok med fler antal uppgifter som uppfyller kriterierna fler tillfällen att räkna 
uppgifter som relaterar till deras vardag. Detta kan enligt Wistedt (1992) innebära att dessa 
elevers intresse och engagemang för ämnet ökar samt att de då utvecklar användbara 
kunskaper. Detta resonemang förutsätter dock att eleven räknar samtliga, i undersökningen, 
analyserade uppgifter i boken, vilket vare sig är troligt eller önskvärt. I avgränsningen av 
vilka uppgifter som skulle analyseras i denna undersökning togs endast hänsyn till vilka 
uppgifter som är troliga att de flesta elever kommer i kontakt med utifrån bokens 
helhetsperspektiv. I verkligheten ute i klassrummen ser det troligtvis lite annorlunda ut 
eftersom att vissa elever har väldigt goda kunskaper i matematik och därför endast räknar de 
uppgifter som anses vara lite svårare, medan vissa elever saknar goda kunskaper inom vissa 
områden och därmed endast räknar de uppgifter som anses utgöra områdets bas. Detta gör att 
alla elever inte kommer i kontakt med alla uppgifter och att det därmed inte går att avgöra hur 
stor del av de uppgifter eleven räknar som utgörs av textuppgifter med vardagsrelatering för 
denne, utifrån denna studie.  
 
Då Möte med matte E är en så kallad terminsbok, vilket innebär att den är tänkt att arbetas 
med under en termin och sedan fortsätter eleven i nästkommande bok i serien följande termin, 
kan heller inte några slutsatser dras om hur många textuppgifter med vardagsrelatering för 
eleven denne får räkna då denna bok används i undervisningen. Då möte med matte E var den 
enda bok i serien som analyserats i denna studie går det inte att sia om huruvida den totala 
andelen vardagsrelaterade textuppgifter skulle öka eller minskar om man räknar med att 
eleverna använder även nästkommande bok. Men det är värt att framhålla att så är fallet med 
den boken, medan de andra är böcker som sträcker sig för undervisning över ett helt läsår.  
 
Det ses dock som positivt att ungefär en tiondel av de analyserade uppgifterna i samtliga fyra 
läromedel utgörs av textuppgifter med vardagsanknytning för eleven. Den anknytning till sin 
vardag, i olika former, som eleven kan uppleva i samband med dessa uppgifter ses som 
positivt, då detta både visar på hur matematiken kan användas i vardagen samt att det utgör en 
igenkänd grund för eleven. Detta är något som förordas av bland annat Wistedt (1992) som 
menar att både elevens intresse och inlärningens effektivitet ökar då eleven kan knyta det nya 
till gamla, redan inlärda kunskaper. Även Skolverket (2003) är inne på samma linje då de 
menar att det är viktigt att eleven kan knyta an till något denne redan känner till för att denne 
ska kunna utveckla förståelse.  
 
5.3.2 På vilket sätt knyter de vardagsrelaterade textuppgifterna som förekommer 
i läroböckerna an till eleven, och i vilken utsträckning förekommer de?  
De uppgifter som klassificerats till att vara textuppgifter med vardagsanknytning för elever 
knöt an till eleven på en mängd olika sätt. Dessa uppgifter kategoriserades och 16 kategorier 
utkristalliserades. Kilborn (1981) nämner några områden i vardagen som är relevanta och som 
skulle kunna fungera som utgångspunkt vid en matematikundervisning med 
vardagsanknytning. Dessa områden är: banken, lön & skatt, mat, energi, huset & rummet, 
resan, el- tele- och konsumtionsavgifter, bilen samt kläder (Kilborn, 1981). I en jämförelse 
mellan de kategorier jag fann och de vardagsområden som Kilborn (1981) förordar som 
lämpliga områden för en vardagsanknuten matematikundervisning är överensstämmelsen, till 
namnen sett, inte stor. Det enda som är helt överensstämmande är min kategori resor, och 
Kilborns område resan. Ytterligare en del skulle troligen stämma överens om man ser till 
innehållet i kategorierna/områdena istället för till namnet. Sådant som Kilborn (1981) tänkte 
sig att ett vardagsområde som mat skulle innehålla stämmer troligtvis överens med innehållet 
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i de uppgifter som jag valt att dela upp och kategorisera som kostnader, prisjämförelser, 
prisförändringar eller praktiska problem. Även innehållet i de områden Kilborn benämner 
som kläder, bank samt el-, tele- och konsumtionsavgifter har troligtvis stora likheter med 
innehållet i de uppgifter som förekommer i kategorierna kostnader, prisjämförelser, 
prisförändringar och pengar respektive kommunikation. Kategorierna i detta arbete har 
bestämts utifrån vad uppgifterna handlar om och sedan delats in i områden utifrån de sätt på 
vilket de knyter an till eleven. Vid en jämförelse mellan de områden som fåtts fram i detta 
arbete och de områden Kilborn (1981) förordar för en vardagsanknytning av matematiken kan 
man se att områdena i denna studie är mer övergripande och inte lika specifika. Dock finns 
likheter dem emellan och Kilborns (1981) områden skulle kunna ordas in i ett mindre antal 
områden med större omfång. Att områdena inte skiljer sig mer emellan än vad de gör, trots 
den tidsrymd som gått, kan bero på att människors verklighet och vardag fortfarande till stor 
del består av de saker som den gjorde då. En inkomst behövs, vilken ska fördelas på utgifter 
och sparande, räkningar ska betalas och inköp göras.  
 
Det som i huvudsak skiljer de vardagsområden som Kilborn (1981) förespråkar som 
utgångspunkt för en vardagsrelaterad undervisning från de områden som i denna studie hittats 
i de analyserade läroböckerna, är att de områden Kilborn använder sig av hör till en vuxen 
människas vardag. Områden som lön & skatt, energi och bilen är exempel på vardagsområden 
som snarare tillhör den vuxnes vardag än den vardag som eleven lever i. Detta kan enligt 
Wistedt (1992) leda till att eleven inte ser vardagskopplingen i matematiken eftersom att en 
elev inte ser matematiken i vardagen på samma sätt som en vuxen gör. Det faktum att den 
vardag som åsyftas i Kilborns områden snarare tillhör de vuxnas vardag istället för elevens 
vardag kan missgynna istället för att gynna elevens motivation. Trots att elevers motivation 
och lust att lära ökar då undervisningen anknyter till verkligheten (Skolverket, 2003) kanske 
de gynnsamma effekterna uteblir då det är den vuxnes verklighet som speglas, inte elevens. 
En annan faktor som ökar elevers lust att lära är huruvida något upplevs som relevant 
(Skolverket, 2003), vilket kanske inte är fallet då dessa områden inte kommer att vara 
relevanta för eleven förens denne är vuxen.  
 
Ytterligare en skillnad mellan Kilborns (1981) områden och de kategorier och områden som 
hittats i denna studie är att fokus i hans områden tycks ligga på ett nyttoperspektiv, vad 
eleverna kommer att ha nytta av, medans de som hittats i denna studie verkligen knyter an till 
elevens verklighet och vardag. Denna skillnad beror inte på att de analyserade läromedlen 
saknade denna typ av uppgifter, uppgifter som handlar om sådant som tillhör en vuxens 
vardag, där eleven exempelvis ska beräkna räntekostnaden under ett år för ett lån på en bostad 
av viss typ. Det förekom sådana uppgifter i var och ett av de undersökta läromedlen. Men 
skillnaden uppkommer eftersom att denna typ av uppgifter inte tagits med i denna 
undersökning då dessa uppgifter inte uppfyller kraven för att vara textuppgifter med 
vardagsrelatering för eleven.  
 
Att området fritid, som innehåller uppgifter inom kategorin intresse och handlar om sådant 
som kan tänkas intressera eleven, var det största området i tre av de analyserade läroböckerna 
ses inte som förvånande. Detta kan vara ett försök från läromedelsförfattarnas sida att försöka 
engagera eleven genom göra läroböckernas uppgifter mer intressanta för denne och på så sätt 
öka elevens lust att lösa uppgiften och se sambandet mellan matematiken och dennes liv. Då 
skolmatematiken inte engagerar eleverna (Unenge, 1999) kan det vara ett bra drag att ta med 
många uppgifter som anspelar på elevers intressen i läroböckerna eftersom att elevernas 
motivation ökar då relatering till deras vardag görs (Skolverket, 2003). I Matte Direkt var 
vardag det största området, främst på grund av att praktiskt problem var det största kategorin 
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i denna bok.  Denna kategori var en av de största även i de andra läroböckerna. Detta 
uppfattas som aningen förvånande, men mycket välkommet. Det är just uppgifter av denna 
typ, där elevens ställs att lösa uppgifter av problembaserad typ som handlar om problem eller 
situationer eleven känner igen från sin vardag, som efterfrågas av flera. Bland annat menar 
Ahlberg (1992) att många elever har svårt att se sambandet mellan den matematik de lär sig i 
skolan och den de använder sig av i det vardagliga livet och efterfrågar därför uppgifter som 
kan visa på sambandet. Även Nilsson (2003) är inne på samma spår då han menar att 
matematikundervisningen ska sträva efter att hjälpa elever att lösa, förstå och hantera 
situationer som kan förekomma i vardagen, vilket just denna typ av uppgifter gör. 
 
Det område som hade minst antal uppgifter knutna till sig och således var det som förekom i 
minst utsträckning var skola. Det var bara Tetra C som hade ett annat område som hade färre 
antal uppgifter och därmed utgjorde det för boken minsta området, nämligen handel. Dessa 
resultat kan bero på att olika läroböcker, och därmed läromedelsförfattare, lägger sitt krut på 
olika områden och typer av uppgifter. Medan Tetra C endast har uppgifter inom kategorin 
kostnader inom området handel har Matte Direkt, Matematikboken Z och Möte med matte E 
uppgifter även inom kategorierna prisförändringar och prisjämförelser. Detta visar att 
författarna till dessa läromedel har med fler uppgifter inom detta område samt att de varierar 
uppgifterna inom området i större utsträckning än till att bara handla om rena kostnader för 
lika saker. Att antalet uppgifter som relaterar till eleven genom dess vardag i skolan är låg hos 
tre av de analyserade läroböckerna kan även vara ett taktiskt drag då de anser att uppgifter 
som knyter an till elevens vardag, fritid eller handel intresserar och motiverar eleverna i större 
grad än de som handlar om sådant de känner igen från skolans värld. Författarna till Tetra C, 
där området skola inte var det minsta området, kanske istället resonerar som så att eleverna de 
facto tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan och således finner det tacksamt att ta upp 
saker som förekommer där då igenkänningsfaktorn för eleven är stor. Elevers vardag utanför 
skolan skiljer sig troligtvis mer åt än den vardag elever har i skolan, och därför är det lättast 
att veta vad de kan relatera till utifrån skolan.  
 
5.3.3 Är något räknesätt mer vanligt förekommande än andra, vid lösning av de 
olika typer av vardagsrelaterade textuppgifter som funnits? 
Att multiplikation och division skulle visa sig vara de räknesätt som överlag är de vanligast 
förekommande vid lösning av uppgifter inom samtliga områden är inget förvånande, eftersom 
att det är fyra läroböcker som används vid matematikundervisning i årskurs nio som 
undersökts. Skulle däremot studien ha gjorts på matematikläroböcker som är gjorda för 
undervisning i de tidigare åren är det mycket troligt att resultaten skulle ha sett helt 
annorlunda ut. Då skulle troligtvis addition, följt av subtraktion vara de vanligast 
förekommande räknesätten, medan endast en liten del skulle utgöras av multiplikation och 
division. Detta beror på att matematikundervisningen i de tidiga åren vanligtvis till en början 
till största del består av räknande med addition och subtraktion. Ofta möter inte eleverna 
multiplikation och division i deras traditionella uttrycksformer förens i årskurs tre. I den 
senare delen av de tidiga åren kanske skillnaden i förekomst mellan de fyra räknesätten 
utjämnas, eftersom att eleven då övas i användandet av de två räknesätt de nyligen börjat 
använda i traditionell mening. I de senare åren har multiplikation och division gått om 
addition och subtraktion och utgör då den största delen kanske eftersom att eleven då 
förutsätts kunna multiplikationstabellen och att denne då klara av att lösa uppgifter med hjälp 
av multiplikation och division istället för att ta hjälp av addition och subtraktion. Addition och 
subtraktion används dock fortfarande i betydande utsträckning eftersom att de 
vardagsrelaterade textuppgifterna ofta inte löses endast med hjälp av ett räknesätt, utan en 
kombination av flera räknesätt.  
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En anledning till att multiplikation och division är de två räknesätt som används oftast vid 
lösning av de vardagsrelaterade textuppgifterna kan vara att kapitel, eller delar av kapitel, vars 
uppgifter ofta löses med hjälp av dessa räknesätt förekommer i flera eller samtliga av de 
analyserade läroböckerna. Exempel på ett sådant område är ”bråk och procent”, som 
förekommer i sin helhet i tre av läroböckerna, och i Matte Direkt som ”procent”, och där 
räknesätt som multiplikation och division är mycket vanligt förekommande vid lösning av 
uppgifterna. Ett annat område som i någon form utgör kapitel i samtliga läroböcker är 
”geometri”. Även här är multiplikation och division vanligt förekommande vid lösning av 
områdets uppgifter. I tre av läromedlen finns kapitel eller avsnitt som utgör en repetition av de 
allra viktigaste kunskaperna, en form av sammanfattning av basfärdigheterna, vilket är något 
som endast Möte med matte E saknar. Här är addition och subtraktion vanligt förekommande 
vid lösning av uppgifter.  
 
Den totala överensstämbarheten mellan resultaten för en specifik bok och det totala resultatet 
för en kategori beror på att uppgifter inom den kategorin nästan uteslutande förekom i den 
boken. Ett exempel på detta är det totala resultatet för kategorin företeelser i skolan, där det 
totala resultatet återspeglar det resultat som även uppvisas i kategorin för Tetra C. Detta beror 
på att det endast finns en uppgift tillhörande denna kategori i de övriga tre läroböckerna, 
vilket gör att det endast blir en lite påverkan av de resultat som uppvisades i kategorin för 
Tetra C.  
 
Resultaten kring vilka räknesätt som används vid lösning av olika typer av vardagsrelaterade 
textuppgifter har fåtts i ett försök att spegla hur en elev löser uppgifterna.  Men eftersom 
uppgifterna är lösta av en vuxen kan inte resultaten sägas visa vilka räknesätt eleverna 
använder då de arbetar med dessa uppgifter i de olika läroböckerna, inte heller är det troligt att 
alla elever skulle lösa uppgifterna på samma sätt. Vissa elever kanske studerar det exempel 
som visas i början av varje delmoment i avsnitten och sedan följer den lösningsmall som 
givits i detta. Andra kanske löser uppgiften på ett mer omständigt och mer tidskrävande sätt 
än nödvändigt, men som eleven känner sig trygg och bekväm med. Ytterligare någon annan 
kanske löser uppgifter genom att använda sig av tidigare kunskaper och på så sätt hittar 
genvägar till lösningar.  
 

5.4 Förslag till vidare forskning 
Att som lärare veta innehållet i olika läromedel, samt hur de är uppbyggda och fungerar, är 
väldigt viktigt eftersom forskning tyder på att läroböcker har en väldigt stor påverkan på den 
undervisning som bedrivs ute i skolor runt om i landet, inte minst inom ämnet matematik 
(Skolverket, 2003 & Ahlberg, 1992). Lärare behöver veta mycket om de läromedel de 
använder för att kunna planera sin undervisning både utifrån styrdokument, såsom läroplan 
och kursplan, samt de elever som undervisas.  Det är därför även viktigt att de läromedel som 
används i undervisning kontinuerligt studeras och utvärderas så att förbättringar kan göras och 
en utveckling av dessa kan ske.  
 
Då denna studies fokus ligger på att titta på den verklighetsanknytning för elever som finns i 
textuppgifter skulle en intressant utveckling av studien vara att låta faktiska elever titta på och 
avgöra vilka uppgifter som är vardagsrelaterade för dem. Elevernas bedömning skulle sedan 
kunna jämföras med den som gjorts i denna studie, där en vuxen har försökt att se utifrån ett 
elevperspektiv, för att se eventuella skillnader och likheter mellan de båda perspektiven. En 
sådan studie skulle kunna vara till stor nytta för läroboksförfattare eftersom att den skulle visa 
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om deras försök att relatera till elevens vardag går hem eller om det snarare utgör relateringar 
till vad vuxna tror är elevers vardag.   
 
En annan variant av vidareutveckling av denna studie skulle kunna vara att studera olika 
kapitel och se om det finns likheter eller skillnader gällande förekomsten och typer av 
verklighetsrelaterade textuppgifter mellan dem.  
 
En annan intressant vinkling att arbeta vidare med på detta tema är att undersöka om 
förekomsten av verklighetsanknytning för eleven i lärobokens uppgifter har någon betydelse 
för eleven eller inte. Tycker elever att detta är viktigt? Kan man se skillnader i elevens 
prestation eller motivation om verklighetsanknytning finns? En sådan studie kan med fördel 
göras både gällande innehållet i läroböcker samt undervisningen i övrigt.    
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6 SLUTSATS 
I detta arbete har vardagsrelateringen för elever i de textuppgifter som förekommer i fyra 
olika matematikläroböcker undersökts utifrån tre frågeställningar. Gällande den första 
frågeställningen, där hur stor del av de uppgifter som förekommer i läroböckerna utgörs av 
textuppgifter som är vardagsrelaterade för eleven efterfrågas, visade det sig att fördelningen 
mellan de fyra läroböckerna var tämligen likartad. Ungefär en tiondel av den totala mängden 
granskade uppgifter i de olika böckerna utgjordes av sådana uppgifter. Detta är en siffra som 
visar på att stora förbättringar kan göras inom detta område, men som ändå inte ska betraktas 
som dålig eftersom att en stor del av de granskade uppgifterna utgörs av rena 
beräkningsuppgifter.  
 
Den andra frågeställningen rörde på vilket sätt de vardagsrelaterade textuppgifterna knyter an 
till eleven, och där visade det sig att de olika uppgifterna kunde kategoriseras in i 16 olika 
kategorier baserat på vad de behandlade. Flera av dessa kategorier knöt an till eleven på 
liknande sätt då de alla talade till samma del i elevens vardagliga liv. De fyra stora områden 
som hittades, till någon av vilka alla de vardagsrelaterade textuppgifterna som hittats anknöt, 
var elevens vardag, elevens fritid, skola samt handel. Samtliga områden förekom, om än i 
olika omfattning, i samtliga analyserade läroböcker. Här finns det gott om utrymme för en 
större variation i läroböckerna gällande innehållet i de vardagsrelaterade textuppgifterna. I 
många av läroböckerna dominerar några kategorier medan vissa helt saknar uppgifter eller 
endast har en eller ett par. Detta skulle på så sätt även jämna ut de, ibland stora, skillnader 
som finns mellan olika områden i de fyra läromedlen.  
 
Beträffande frågeställning nummer tre, där det efterfrågas huruvida något räknesätt är mer 
vanligt förekommande än andra vid lösning av olika typer av vardagsrelaterade uppgifter, 
visade det sig att multiplikation och division är de vanligaste räknesätten. Dessa två räknesätt 
var totalt sett de vanligaste vid lösning av uppgifter inom alla de fyra områden som hittats. 
Multiplikation var det vanligast förekommande, följt av division, inom områdena fritid och 
handel, medan ordningen mellan dem båda var den omvända inom områdena vardag och 
skola. Gällande huruvida något räknesätt är mer vanligt förekommande än något annat i var 
och en av de analyserade läroböckerna visade det sig att det totala resultatet mycket väl 
återspeglar hur det ser ut i läromedlen inom områdena fritid och skola. Inom området vardag 

skiljer Möte med matte E ut sig från mängden genom att multiplikation och addition där utgör 
de vanligast förekommande räknesätten. Området handel visar sig vara det område som har 
störst spridning läroböckerna emellan gällande vilket räknesätt som är vanligast 
förekommande vid lösning av uppgifter inom detta område. Här är det endast i två av 
läroböckerna som multiplikation är det vanligast förekommande räknesättet, medan det i 
Matte Direkt är division och i Tetra C subtraktion.  
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