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Förord  
 

Att få skriva ett arbete inom gymnasiematematiken och didaktiska implikationer har varit 

en utmaning men också ett utav de intressantaste arbeten jag har jobbat med hittills. Att 

kunna analysera aspekter inom gymnasieskolan och se resultatet som användbart är redan 

nu innan yrkeslivet börjar väldig givande för mig. Arbetets grund ligger i min egen 

upplevelse av läromedelsanvändningen i matematiken från min gymnasie- och 

verksamhetsförlagt utbildningstid samt min yrkeslivserfarenhet inom fältet. Och just på 

grund av detta är intresset att undersöka läromedel extra stort. 

Jag är otrolig tacksam för alla som har hjälpt till och stöttat mig under detta 

examensarbete. Jag vill tacka både handledare, examinatorn, lärare, min familj och inte 

minst mina klasskamrater som under hela studietiden och detta arbete har gett mig 

konstruktiv kritik och lett arbetet framåt. 

 

Halmstad, 2020–01–17 

Sarah Wolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



2 

 

Sammanfattning  
Undervisningens utgångspunkt ligger mestadels i hur matematikläromedel är uppbyggda 

och på grund av detta styrs matematikundervisningen i stora drag utav läroböcker. Även 

om skolorna själva bestämmer vilka läroböcker som ska köpas in används böckerna för 

både planering och utformning av undervisningen. Uppgifter ur böckerna tas oftast som 

exempel vid genomgångar och elever räknar bara på i boken för att följa och bli färdiga 

med lärarens planering. Men hur mycket kontext innehåller dessa uppgifter i 

läroböckerna och ger de eleverna ett kontextbaserat och varierande innehåll? Arbetets 

fokus ligger på kontexten inom Barn- och Fritidsprogrammet och undersöker andelen av 

uppgifter i två läroböcker som är yrkesförberedande för detta program. För att kunna 

undersöka detta används det både en kvantitativ analys, där det beräknas ett medelvärde, 

och en kvalitativ innehållsanalys som är mer djupgående i uppgifternas innehåll och 

förklarar varför en viss uppgift räknas in i en viss kontextkategori. Resultatet av studien 

visar att undersökningen av två matematikläroböcker för yrkesprogramskursen 1a 

innehåller mellan ungefär 38% till 48% kontextlösa uppgifter, med det menas rent 

aritmetiska uppgifter, och till ungefär 10% kontextbaserade yrkesuppgifter som kan 

appliceras på elevernas yrkesliv, varav 4% till 5% motsvarar elevers programval, Barn 

och Fritid. Läroböckerna innehåller även en variation av kontextuppgifter i olika 

utsträckningar, från ungefär 0% till 20%, för olika kategorier. Slutsatsen av denna studie 

är att lärare inte borde utgår från boken som sin undervisningsplanering och huvudsakliga 

användning i undervisningen. Istället kan undervisningen präglas av variation. Med det 

menas att läroboken inte är undervisningens utgångspunkt och istället ses mer som ett 

redskap som kan användas men med försiktighet och omtanke till att ge eleverna 

uppgifter med vardaglig kontext.  
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1. Inledning  
Efter många undervisningstimmar på olika matematikkurser på gymnasiet är det, enligt 

erfarenhet, vanligt att som lärare få höra samma fråga, nämligen ”Varför ska vi kunna 

lösa dessa uppgifter i boken? De har ju inget med mitt program att göra”. Just dessa i 

frågesättningar av lärobokens matematikuppgifter har lett till en tanke av att läroboken, 

speciellt på yrkesprogrammen, har breda vingar. Med breda vingar menas att en och 

samma lärobok riktas till många program. Innehållet, det vill säga kontexten, av 

uppgifterna kan kategoriseras i flertals kategorier såsom exempelvis ekonomi- eller 

samhällsfrågor. Utgångspunkten för denna studie är att undersöka andelen av uppgifter i 

olika kategorier och möjligtvis implicera huruvida elever få möjligheten att ta till sig 

innehållet och sammanhanget mellan matematiken och livet utanför skolan.  

En tradition inom matematikundervisningen är att använda sig av matematikläroboken. 

Som Skolverket (2003) också redogör för i sin forskning, som handlar om lusten att lära 

matematik, är att många gymnasieelever, på exempelvis yrkesprogrammen, upplever att 

de enbart sitter och räknar ut ”alla x” eller läser siffror och har svårt att förstå värdet av 

huruvida matematiken och det matematiska tänkandet har en mening och kan användas. 

Således räknar många elever oreflekterade över innehållet, då de inte ser ett sammanhang 

mellan uppgifterna och sitt framtida yrke och samhället. Det som också visas är att 

eleverna behöver uppgifter som är begripliga och relevanta, vilket betyder att kontexten 

av uppgifterna bör höra ihop med till exempel deras valda yrkesprogram. Skolverket 

(2003) visar att dominansen av läroboken i undervisningen har lett till att större vikt läggs 

på kunskapsmålen och mindre på demokrati- och bildningsmålen samt 

matematikundervisningen. Det framgår tydligt av både den undersökningen och egna 

erfarenheter som matematiklärare att boken och dess uppgifter har en stor fokus inom 

matematikundervisningen. Även Matematikdelegationen (2004) redogör för att 

matematikens lektionstid innebär för elever att lösa uppgifter i läroboken. Därav är 

utgångspunkten i denna studie att analysera kontexten, det vill säga kontextualisera 

matematikläroböcker för att se vad dessa rikta sig in på och i vilket sammanhang 

uppgifter kan sättas in samt för att spekulera om dominansen av läroboken i 

undervisningen ge eleverna en meningsfull kontext. Med detta menas om det ligger stor 

kontextfokus i läroboksuppgifterna på yrkesprogram, Barn och Fritid, samhällsfrågor, 

privatekonomi samt andra kategorier. 

Att eleverna ska känna att matematiken är meningsfullt både när det gäller 

ämnesinnehållet och deras framtida yrkesliv är något som även framförs i senaste 

läroplan, Lgy11. Det ska finnas en anknytning till både karaktärsämnen, yrkeslivet, 

vardagen, samhället och mycket mer och ska förbereda eleverna för yrkes- och 

samhällslivet (Skolverket, 2011a). Men även kontextlösa uppgifter är meningsfulla för 

elevernas förståelse och deras förmåga att kunna använda matematiken på 

problemlösningsnivå och ses som en variation av uppgiftsanvändningen. Skolverket 

(2003) påpekar som positivt arbetet med variation av olika undervisnings- och arbetssätt 

samt att läraren ge eleverna en relevant och varierande uppgiftskontext. Att ge eleverna 
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en kontextuell variation av uppgifter är därför av stor vikt, således kan de uppfatta 

meningen och syftet med ämnet och bygga vidare på sina kunskaper. En kontextuell 

variation i detta arbetet innebär en variation eller mix av både kontextlösa och 

kontextfulla uppgifter. Att involvera uppgifter som betraktar matematiken i och utanför 

skolan ge eleverna mer reflektionsförmåga kring betydelsen av matematiken, speciellt 

utanför skolan, och minskar frågan om varför man ska lära sig ett visst innehåll 

(Skolverket, 2003; Arvidsson & Widén, 2013). Exempelvis ligger uppgifter med 

vardagskontext oftast långt ifrån elevers egna vardag och anses inte som vardagsproblem 

för dessa (Arvidsson & Widén, 2013). På så sätt behöver det undersökas om det finns 

vardagsnära uppgifter i läroböckerna, precis som för andra inom denna studie relevanta 

kontextkategorier.  

 

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med arbetet är att undersöka huruvida kontexten av läroböcker sammanhänger med 

elevers valda yrkeslinje. Detta görs genom att kontextualisera två matematikläroböcker 

för årskurs 1 elever på gymnasiet som studera yrkesprogrammet, Barn och Fritid. 

Kunskaper om detta ska ge en inblick i om böckerna har en yrkes- samt varierande 

kontext och om övningarna är förberedande för yrkeslivet. Vidare ska detta ge en 

uppfattning om läroböcker är ett stöd i undervisningen, inkluderar varierande uppgifter, 

ökar förståelsen för yrkeskontextens arbete och vilka framtida didaktiska implikationer 

studien kan medföra. 

Arbetet försöker besvara följande frågeställning: 

• I vilken omfattning riktas två matematikläroböckers uppgiftskontext i årkurs 1 på 

gymnasiet åt Barn- och Fritidsprogrammet?  

• Hur mycket kontextvariation finns i dessa läroböcker? 

 

 

3. Bakgrund om matematikens läromedelsgranskning  
I Sverige finns det för närvarande inte någon officiell granskning eller godkännande av 

läromedel enligt Johansson (2011) vilket gör att läromedelsbolag såsom Natur och Kultur 

samt Gleerups publicera läromedel som rektorn på en skola kan köpa in och hen 

bestämmer om dessa anses spegla matematikinnehållet. Enligt läroplanen Lgy11 beskrivs 

att rektorn ansvara för att ge eleverna läromedel av god kvalité (Skolverket, 2011a). Dock 

specificeras inte i läroplanen vad som menas med god kvalitet och läromedel berörs inte 

mera i den. Således ligger ansvaret för urvalet av läromedel rent på skolnivå och styrs av 

både rektor, lärare och skolans ekonomi och bestäms inte av Skolverket. Både Natur och 

Kultur, Gleerups och detsamma gäller andra förlag som vill publicera nya läroböcker kan 

göra det efter en ny läroplan träder i kraft för att hålla ramverken till både kursplanen och 

kunskapskraven. Vilket framgår exempelvis av läroböckerna Matematik 5000 1a Röd av 

Alfredsson, Erixon och Heikne och Exponent 1a av Johansson och Olsson som är utgivna 

2011 efter Lgy11 trädde i kraft.  
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I en studie av Muhrman (2016) visas att andelen läroböcker för yrkesämnen är begränsad, 

detta gäller även för matematikämnet. Studien behandlar relationen mellan yrkeslivet och 

skolan i matematikundervisningen där hon specifikt betraktade naturbruksprogrammet. 

Läroböckerna innehåller enbart få uppgifter med yrkeskontext och en matematiklärare 

bör inte lutar sig mot boken som utgångspunkt i undervisningen enligt Muhrman (2016). 

Det kan även tilläggas att alla 12 gymnasieyrkesprogram arbeta med samma bok i 

matematikundervisningen. Ett visst antal böcker riktar sig specifikt mot service- 

respektive teknikprogrammen, dessa inkluderar dock ändå 5 till 7 yrkesprogram. 

På grund av läromedelsstyrningen gällande upplägg och innehåll i 

matematikundervisningen behöver det skapas samklang i matematikundervisningen, 

kursplaner, läromedel och forskning för lärande enligt Matematikdelegationen (2004). 

Detta kan åstadkommas genom en analys av behovet av mer utvecklande läromedel samt 

en översyn av tillgängliga läromedel (Matematikdelegationen, 2004). Genom denna 

studie ska en mindre översyn av tillgängliga läromedel ge en uppfattning om det råder 

samklang mellan läromedel, kursplanen och forskning för lärande.  

 

4. Teori och tidigare forskning 
För att kunna kontextualisera läroböcker samt förstår studien bättre kommer det 

redogöras för några begrepp, förklaringar och tidigare forskning i detta kapitel. 

4.1. Kontextualisera  

Kontext är ett begrepp som kan definieras som sammanhang (Hayden 2019). Med hjälp 

av kontextualiseringen kan man förstå, tolka och beskriva texten man undersöker. 

Beroende på omgivning tolkas olika tecken i olika sammanhang. Tre viktiga aspekter 

brukar nämnas när det gäller kontextualisering. Dessa är att kontextens omfattning är stor 

eller liten, att man kan få olik med information och olika betydelse av olika kontexter 

samt att uttolkaren är personen som kontextualisera och är således personen som skapar 

och aktiverar kontexten i sin tolkning (Hayden 2019). För denna studie har läroböckerna 

som analyseras en stor kontext, det vill säga inkludera många textgenomgångar och 

uppgifter, och beroende på uttolkaren för textanalysen kan man få olik med information, 

vilket i detta fall är ett analyserad medelvärde av kontextomfattningen för olika 

kategorier.  

Hayden (2019) påpekar även att kontexten berika förståelsen gällande texten som 

betraktas och ge ett meningsskapande sammanhang, detta sker oavsett vilket ämne man 

betraktar. Det är viktigt att tänka på att enbart uttolkaren är den som sätter kontexten i ett 

sammanhang och redogör för den, det är dennes uppfattning om kontextens betydelse 

som presenteras vid kontextualiseringen. Således är ingen tolkning som görs av 

kontexten fullständig eller hel och när som helst kan sådana tolkningar ersättas med en 

annan. 
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I denna studie görs en analys av kontexten av uppgifterna som presenteras i läroboken. 

En analys av kontexten innebär att kunna sätta uppgifter i ett matematiskt sammanhang. 

Fokus ligger på hur kontexten kan kategoriseras av författaren för detta arbetet och 

hänvisas till som uttolkare. Varje uppgift delas in i en viss kontextgrupp som även kallas 

för kategori. Studien betraktar olika kategorier, se kategoriseringen i 5.2. Urval och 

genomförande på sida 10. Varje uppgift, som uttrycks både i text, bild eller rent 

aritmetisk, kommer kontextualiseras av uttolkaren. Det betyder att uppgifterna sätts i ett 

sammanhang till kategorierna i 5.2. Urval och genomförande för att skapa förståelse och 

ett meningsskapande sammanhang av läroböckernas relation till yrkesprogrammet Barn 

och Fritid. 

 

4.2. Meningsfull kontext av uppgifter 

Med meningsfull kontext av uppgifter menas i denna studie att eleverna ges uppgifter 

som har ett sammanhang till deras valda yrkeslinje och att dessa uppgifter blir både 

förberedande för yrkeslivet, vardagen och ekonomin. En analys av kontexten ska 

tydliggöra detta och ge resultat utifrån uttolkarens tolkning av kontexten. Enligt Hattie 

och Timperley (2007) får elever bättre förståelse och mer kunskaper kring ämnen och 

kontexten om dessa får möjlighet att arbeta med begränsat antal uppgifter som ger en 

utmaning eller ger en högre kvalitetsupplevelse istället för att göra flertals uppgifter bara 

för att man har räknat. Med det menas att inte antalet uppgifter bidrar till lärande men 

däremot innehållet av uppgifterna. Antalet kontextlösa uppgifter, som exempelvis finns i 

mängder i läroböcker enligt studien av Wijaya, Van den Heuvel-Pamhuizen och 

Doorman (2015) som beskrivs nedan, betraktas som en mindre kvalitetsupplevelse i 

jämförelse till yrkeslivskontexten, samhällsfrågor eller vardagen. Wijaya et al. (2015) 

beskriver i sin studie av tre indonesiska matematikläroböcker huruvida dessa är 

kontextbaserade och går in ännu djupare i svårigheterna med kontextbaserade uppgifter. 

De påpekar även att en omfattande uppgift med matematiken är att eleverna ska kunna 

anknyta till kontexten i vardagliga situationer och ska få redskap för att göra så. Det är 

viktigt att uppgifterna elever räknar har en kontext som är verklighetsbaserad och att just 

den kontexten ger eleverna redskapen för att utveckla sina kunskaper inom ämnet.  

Palm och Burman (2004) undersöker i sin studie relationen mellan skoluppgifter och 

problem som inkluderar tillämpningar utöver skolproblem, det vill säga 

verklighetsbaserade uppgifter som behövs för att lösa vardagliga problem. Deras analys 

görs utifrån skolprovsuppgifter på gymnasiet i både Finland och Sverige. Enligt de kan 

verklighetsbaserade uppgifter gynna elevers matematik förståelse, upplevelse och 

stimulering samt får de att se matematiken som betydelsefull och viktig för att lösa 

uppgifter i verkliga situationer utanför skolan. Därför är det av stor vikt att läroböcker 

innehåller uppgifter av olik karaktär som är meningsfulla i elevers och lärarens ögon, om 

läroböcker nu används som det huvudsakliga redskapet inom undervisningen vilket kort 

presenterades tidigare i 1. Inledning. Dalland och Klette (2016) poängterar att just 

varierande, utmanande, komplexa och meningsfulla uppgifter är av stor betydelse inom 
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undervisningen och kan ge eleverna den önskade utmaningen som oftast efterfrågas. I 

denna studie tolkas meningsfull som att kontexten, det vill säga uppgifternas 

sammanhang till den valda yrkeslinjen med mera, ska vara tydlig och ge eleverna en 

direkt insyn i att uppgifternas kontext hör ihop med en vardaglig situation utanför skolan. 

En vardaglig situation definieras i denna studie exempelvis som yrkeslivs-, samhälls- och 

fritidssituationer samt privatekonomifrågor inom vardagen.  

 

4.3. Forskning om läroböckers kontext 

Det Muhrmans (2016) studie visade är att lärobokens kontext står för utformningen och 

innehållet av undervisningen. Hennes studie visar även att elever inte alls eller i högre 

grad får träna sig på uppgifter med yrkeskontext och att arbetet på matematiklektionerna 

oftast innebär att räkna generella uppgifter i läroboken, det vill säga kontextlösa i mening 

till yrkesprogrammet. 

Precis som presenterat i inledningen används läroboken till stor grad i 

matematikundervisningen. Därav baseras undervisningen, i form av exempelvis 

planeringar, genomgångar och uppgifter, oftast på just den matematikläroboken som 

används för kursen. Yakhontovas (2001) forskning har fokus på elevers intellektuella och 

emotionella reaktioner till två nya engelska läroböckers kontext i Ukraina samt 

undersöker hur mycket kontext dessa böcker innehåller. Det förklaras i hennes forskning 

att studien behövde kompletteras med uppgifter som ej inkluderas i läroboken, detta för 

att ge eleverna möjlighet att lära sig allt som ingår i kursen. Detta betyder att det finns 

läroboksforskning som påvisar att läroböcker inte inkludera allt kursinnehåll. Det 

framförs i Yakhontovas forskning att det är viktigt att vara öppen och noga som lärare till 

att inkludera kontextbaserade uppgifter med koppling till både ämnesinnehållet och 

programmet. Detta är ett faktum som även framförs av Skolverket (2003) där det 

redogörs för att majoriteten av lärare använder sig av en bokbaserad kontextundervisning. 

Med en bokbaserad kontextundervisning menas en undervisning som präglas av 

planeringar och genomgångar som har sin ursprungspunkt i boken samt att elever räkna 

uppgifter i boken på lektionstid. Men det finns även lärare som ser matematiken mer som 

en aktivitet och en kreativ process och som inte till huvudsak utgår från boken. 

Nackdelen med den synen blev dock att både lärare och elever tycker att en sådan 

matematikundervisning där kvalitéer, såsom att sätta matematiken i ett sammanhang, 

kunna resonera i olika kontexter och har förståelse, enbart behövs för högre betygsnivåer 

(Skolverket, 2003).  

Forskningen visar att läroböcker till stor grad styr matematikundervisningen vilket kan 

medföra en del nackdelar. Läroboken i matematik utgör till majoritet en stor del i 

undervisningen för många lärare, varifrån lärare ta uppgifter som exempel för 

genomgångar, följer bokens planering och låter eleverna räknar uppgifter (Skolverket, 

2003; Wijaya, et al., 2015).  Skolverket (2003) och Wijaya et al. (2015) beskriver även 

att läroboken idag sätts före lärarkompetensen och anses som något elever måste hinna 
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med för att klara kursen. Detta kan vara en följd av att läroboksanvändningen av tradition 

dominera i undervisningen. Även Skolverket (2011c), där en studie om laborativ 

undervisning i matematiken gjordes, bekräftar läromedlets styrning i undervisningen och 

att lärare oftast tvingas utgår ifrån läromedlets planering på grund av brist om klart 

formulerade kursplaner i sin lärarutbildning. Men det framförs även att föräldrar har ett 

visst inflyttande eftersom dessa oftast beskriver en viss oro om barnen inte gör alla 

uppgifter i läroboken och kan således återigen leda till en mer lärobokstyrd undervisning 

på grund av föräldratrycket.  

Beroende på vilken lärobok en lärare använder sig av i undervisningen får eleverna även 

andra möjligheter att lära sig ämnet genom just den valda boken. Detta kan leda till att 

inte alla elever får samma chans att kunna lösa kontextbaserade uppgifter eftersom de 

saknar förkunskapen kring matematiken som möjligtvis inte ges i läroboken. Wijaya et 

al. (2015) påpekar även att eleverna inte få tillräcklig med redskap att lösa kontextfulla 

uppgifter som har en verklighetsanknytning eftersom de nästan enbart löser kontextlösa, 

rent aritmetiska, uppgifter. Wijaya et al. (2015) poängtera därför vikten av att eleverna 

ges chansen till att lära sig kontextfulla uppgifter som anknyter till deras liv utanför 

skolan. Eftersom läroboken har en stor betydelse i matematikundervisningen och dess 

kontext inte speglas till hundraprocent i kursplanen ska användningen av läroböcker ses 

mera flexibel, vilket även Yakhontovas (2001) studie bekräftar. Som Wijaya et al. (2015) 

redogör för i sin forskning finns det ett samband mellan att lära sig matematiken genom 

läroboken och svårigheterna i att kunna lösa kontextbaserade uppgifter. I deras forskning 

analyserades flertals mer aspekter än bara kontexten i tre matematikläroböcker i 

Indonesien. Det intressanta för denna studie är att resultatet av deras forskning blev att 

enbart 10% av alla uppgifter i matematikläroböckerna var kontextbaserade.  

 

4.4. Sammanhanget mellan yrkesprogrammen och böckerna enligt 

styrdokumenten – Vad ska böckerna rikta sig in på? 

I läroplanen framförs det tydligt vad matematikämnet ska rikta sig in på. Med det menas 

vilket innehåll och kunskapskrav kursen ska innefatta. I och med att ämnet till 

majoriteten definieras av läroboken, som Skolverket (2003) beskriver, tolkas i denna 

studie matematikämnets inriktning även som matematiklärobokens inriktning.  

Lgy11 uttrycker att matematikämnet ska ge eleverna strategier och metoder för att lösa 

yrkes- samt samhällsrelaterade problem. Ämnet ska även, om det är möjligt, undervisas i 

praxisnära miljö och ge eleverna förmågan att kunna sätta matematiken i olika 

sammanhang och se en anknytning samt dess betydelse för både individen och samhället. 

En utav de sju förmågorna för matematikämnet på gymnasiet som ska inkluderas är den 

sjunde som framför att eleven ska utveckla förmågan att kunna relatera till betydelsen av 

ämnet samt använda matematiken inom andra ämnen, som i yrkes-, samhälle- och 

historiskt sammanhang. Enligt läroplanen ska Matematik 1a kursen, som är den första 

matematikkursen för yrkesprogrammen, präglas av beräkningar och 

problemlösningsuppgifter inom vardagslivet och karaktärsämnen. Eleven ska kunna lösa 
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uppgifter av standardkaraktär, som i denna studie tolkas som kontextlösa uppgifter. 

Ämnet ska även ge eleverna kunskaper om hur man löser problemsituationer med 

anknytning till ämnets kulturhistoria samt samhällsliv, privatekonomin och tillämpningar 

i andra ämnen. (Skolverket, 2011a) 

I Skolverket (2019) framförs det i kommentarmaterialet till ämnesplanen i matematik för 

gymnasieskolan även att matematikundervisningen ska ha en relevansförmåga vilket 

innebär att ämnet ska kunna sättas i olika sammanhang. Det påpekas att sådana relevanta 

sammanhang för elever kan exempelvis vara privatekonomi, samhällsliv, tillämpning i 

andra och karaktärnära ämnen. Undervisningen ska även inkludera matematiken i ett 

yrkesarbete och således påvisar relevansen av ämnet i livet utanför skolan. Kursen, 1a, 

ska ge en fördjupning av högstadiematematiken i ett mer komplext sammanhang där 

elever får arbeta med karaktärsämnen och yrkesrelaterad kontext. Elever ska även ges 

tillgång till att upptäcka matematikens egenvärde genom att i tal se olika sammanhang, 

detta tolkas igen för kontextlösa uppgifter. Från detta konkluderas för denna studie att 

även läroboken bör innehålla uppgifter av kontextlös karaktär, samt med yrkes-, 

samhälls-, vardags-, privatekonomi-, kulturhistoria- och karaktärsnära kontext. 

I en redovisning av examensmål och ämnesplaner gjort av Skolverket (2010) framförs att 

kursen 1a ska inkludera mer matematik som kan sättas i ett sammanhang till 

karaktärsämnen och mindre algebra, geometri och funktioner. I jämförelse med kursen 1b 

och 1c, som är högskoleförberedande, ska 1a har en mindre abstraktionsnivå på grund av 

det större kontextutrymmet till karaktärsämnen (Skolverket, 2010). Med detta underlag 

blir det intressant att se om studien kommer visar ett stort uppgiftsinnehåll kring 

karaktärsämnen. Men inga antaganden görs om den omfattningen är större i förhållande 

till 1b och/eller 1c kursen. 

 

5. Metod  

5.1. Val av metod 

I denna studie användes två olika metoder som kompletterar varandra. Dessa är en 

kvantitativ innehållsanalys samt en kvalitativ textanalys. Precis som Ordell (2007) 

beskriver görs analyser oftast både kvantitativ och kvalitativ, det finns en siffertolkning, i 

form av ett medelvärde, som är den kvantitativa innehållsanalysen och en texttolkning för 

den kvalitativa analysen som tydliggör kontextualiseringen med citat och tolkningar. 

Valet av dessa metoder görs för att en innehållsanalys ger större inblick i 

kontextualiseringen av två matematikläroböcker och ett medelvärde en uppfattning om 

kontextskategoriernas storlek. 

 

5.2. Urval och genomförande 

För att genomföra dessa två metoder följdes en mall av Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

och Wängnerud (2012). I samband med den kvalitativa innehållsanalysen kommer 

mallen presenteras nedan. Anledningen till att både det kvalitativa resultatet och metoden 
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redogörs tillsammans är för att ge läsaren en bra och enkel uppfattning om kodningens 

utformning samt studien och hur denna genomfördes. I resultatdelen ligger stor fokus på 

det kvantitativa resultatet av studien. 

Precis som Esaiasson et al. (2012) presenterar i sin mall utgår min studie ifrån 

analysenheter som material, vilket är två läroböcker, Matematik 5000 1a Röd och 

Exponent 1a. För att kunna genomföra denna studie har dessa två läroböckers kontext, i 

form av de inkluderade uppgifterna i böckerna, analyserats. Dessa böcker används för 

yrkesprogrammen på gymnasieskolor idag, är skrivna 2011 och kan användas för det 

valda yrkesprogrammet, Barn och Fritid. Valet för att enbart analysera ett yrkesprogram 

av totalt 12 gjordes för att avgränsa studien till ett specifikt serviceprogram som 

inkludera omhändertagande och vård av barn och människor. Båda läroböcker har en 

likartad struktur och omfattar 7 kapitel, varav 6 kapitel liknar varandra och innehåller 

kapitel om taluppfattning, algebra, geometri, sannolikhet, samband och procent. Det sista 

kapitlet är en fördjupning i olika former för respektive bok, Exponent 1a innehåller 

fördjupning inom karaktärsämnen och Matematik 5000 1a Röd fördjupar sig i tidigare 

kapitel.   

Innan läroboksanalysen ägde rum klargjordes det även tolkningsregler och 

kodningsprinciper. Tolkningsregler finns för hur innehållet, i detta fall textuppgifter, 

skall klassificeras och innebär en definition och hantering av variablerna och deras 

värden, det framförs utförliga definitioner om innehållet av kategorierna i detta avsnitt. 

Kodningsprinciper är regler som kan skapas när svårigheter uppstår med analysenheten. 

Exempelvis kan det vara att uppgifter är svårkodade och det måste skapas en 

mellankategori under analysen som inte fanns med initialt. En annan kodningsprincip 

som var av vikt var konsekvensen med kodningen, att hålla sig till sina tolkningsregler 

och inte avvika från dessa när det är svårt att kategorisera en uppgift. Om detta uppstår 

kunde uppgiften alltid dokumenteras och återupptas för analys vid ett senare tillfälle. 

(Esaiasson, et al., 2012) 

Därefter följde kodningen som en del utav den kvalitativa metoden, detta gjordes i form 

av en kodbok samt kodblanketter. Kodblanketterna innehåller sifferuppgifter av 

analysenheterna men även systematiska och kritisk granskade undersökningar av 

uppgifterna (Esaiasson, et al., 2012). Med detta menas att uppgifter som ansågs har en 

yrkeskontext till Barn och Fritid eller andra kategorier/variabler dokumenterades på en 

separat blankett med dess uppgiftssiffra. Detta gjordes för att lätt gå tillbaka till 

uppgifterna för den kvalitativa redovisningsdelen av textanalysen i detta avsnitt. Koder 

och variabler har valts utifrån det Skolverket beskriver att matematikkursen 1a på 

gymnasiet ska innehålla, samt utifrån arbetets syfte. Det valdes att kapitelvis analysera 

varje uppgift i matematikböckerna och man ser på följande överkategorier: 

1. Aktivitetsuppgifter som innehåller aktiviteter, olika temafrågor samt historiska 

uppgifter och där facit finns längst bak i boken 

2. Exempeluppgifter som inkluderar en lösningsmetod/väg i boken. Dessa uppgifter 

kan elever lösa själv och hålla för lösningen eller enbart kollar på som förklaring 

3. Uppgifter (på olika svårighetsgrader) som elever löser på egen hand, där facit 

finns längst bak i boken. 
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Användningen av dessa tre överkategorier gjordes enbart för att kunna analysera 

dataresultatet djupare i fall några värden skulle sticka ut inom dessa tre kategorier. 

Aktivitetsuppgifter samt exempeluppgifter riktar sig till samtliga elever som läser kursen. 

De andra uppgifterna finns i olika svårighetsgrader, de kan rikta sig åt alla elever i form 

av ett diagnostest, men det finns även uppgifter med lägre och högre svårighetsgrad.  

För att kunna koda uppgifterna i de tre ovan nämnda överkategorier har det betraktats 

flera kategorier för kodningen. Här inkluderas både kategorier som Skolverket betraktar 

som betydelsefull, kategorier som representera arbetets syfte samt kategorier som 

uppkom under ett initialt kodningsförsök. Det initiala kodningsförsöket eller 

dataanalysförsöket kan ses som en ingående inspektion av analysen enligt Alvesson och 

Sköldberg (2017) där man löpande noterade kategorier som uppkom genom att vrida och 

vända på ens tankar om kategorier och data under en dataanalys av några kapitel. 

Exempelvis betraktades först enbart tillämpningar inom yrkeslivet för Barn och Fritid 

och inte karaktärsämnena för detta program. Men i och med att karaktärsämnen är 

betydelsefulla för deras utbildning och framtida yrkesutgång har både arbetslivsfrågor 

samt karaktärsämnena bildat en kategori. Sedan har vardags- och fritidslivsfrågor 

utvidgas till att beröra både frågor inom det vardagliga vuxen- samt elevlivet eftersom 

elever i den åldern oftast redan kommer i kontakt med frågor som rör resor, tankning, 

handla och mycket mer. Samma gäller för tillämpningar inom det allmänna yrkeslivet 

och det serviceinriktade yrkeslivet. Dessa två kategorier formar i slutet av analysen 

enbart en kategori då de anknyter till varandra gällande yrkesfrågor. Slutligen hade en 

kategori uppkommit som inte var med under det första kodningsförsöket, nämligen 

tillämpningar inom gymnasiegemensamma ämnen och skolbaserade frågor där även 

samhällsliv inkluderas i som underkategori numera. 

 

En kort sammanfattning av kategorier är:  

1. Kontextlösa uppgifter, 

2. Tillämpningsuppgifter som inte ger en kontextualisering i förhållande till Barn- 

och Fritidsprogrammet samt andra kategorier nedan, 

3. Tillämpningar i karaktärsämnen för Barn och Fritid samt tillämpningar som rör 

Barn och Fritids yrkesliv, 

4. Tillämpningar inom gymnasiegemensamma ämnen och skolfrågor (som inkludera 

samhällsliv), 

5. Vardags- och fritidslivet,  

6. Privatekonomi (som inkludera framtidsekonomi), 

7. Tillämpningar som berör det allmänna yrkeslivet samt serviceyrkeslivet och 

8. Kulturhistoria. 

 

Nedan följer en beskrivning av dessa kategorier som framförs med uppgiftsexempel ur 

böckerna som ge en djupare förklaring till kategorierna och analysen. Detta är den 

kvalitativa analysen av studien.  
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1. Kontextlösa uppgifter, som är rent aritmetiska uppgifter. 

Exempel ur Exponent 1a (Johansson & Olsson, 2011): 

Sida 93 Uppgift 2030: Lös ekvationen x + 2x + 3x + … + 100x = 15 150 

Uppgifter inom den kategorin är rent aritmetiska och innehåller ingen tillämpning och 

kallas därför kontextlösa uppgifter. 

2. Tillämpningsuppgifter som inte ger en kontextualisering i förhållande till 

Barn- och Fritidsprogrammet samt andra kategorier, detta är 

tillämpningsuppgifter som inte är relevanta för Barn- och Fritidsprogrammet samt 

andra kategorier som presenteras i denna studie. 

Exempel ur Exponent 1a (Johansson & Olsson, 2011): 

Sida 27 Uppgift 1029: En snigel försöker ta sig ur en tio centimeter djup grop. Snigeln 

klättrar två centimeter på 15 minuter och behöver sedan vila i 15 minuter. Problemet är 

att när snigeln vilar glider den tillbaka 1 centimeter. Hur lång tid tar det för snigeln att ta 

sig ur gropen? 

En sådan uppgift anses inte ge någon relevant kontext i förhållande till Barn- och 

Fritidsprogrammet samt andra kategorier. Det vill säga att denna tillämpning varken 

berör yrkeslivet för Barn och Fritid, ekonomifrågor, kulturhistoria, elevers vardag, 

samhällsliv, det allmänna yrkeslivet eller andra skolämnen. 

3. Tillämpningar i karaktärsämnen för Barn och Fritid samt tillämpningar som 

rör Barn och Fritids yrkesliv, här inkluderas programspecifika ämnen och 

tillämpningar specifikt riktat åt yrkeskategorier inom programmet. 

Programspecifika ämnen är Hälsopedagogik, Kommunikation, Lärande och 

utveckling, Människor miljöer och Pedagogisk ledarskap. Några utav möjliga 

yrkeskategorier för programmet är bad/sporthallspersonal, barnskötare, 

elevassistent, personlig assistent, personal inom idrotts- och fritidsanläggningar, 

personlig tränare, stöd och service inom funktionshinderområdet och väktare. 

Exempel ur Matematik 5000 1a Röd (Alfredsson, Erixon & Heikne, 2011): 

Sida 114 Uppgift 12: Daghemmet Blåklockan ska göra en bussutflykt till ett badhus i 

grannkommunen. Man har två bussbolag att välja mellan.  

Annas bussar: Grundavgift 800 kr och avgift/person 25 kr 

Åkes utflyktsresor: Enhetspris 1600 kr oberoende av antal resenärer 

a) Skriv en formel för kostnaden att åka med Annas bussar om antalet deltagare är x. 

b) Vilket bussbolag ska man välja om antalet deltagare är 26? 

c) Hur många deltagare ska det vara för att kostnaden för de två bussbolagen ska bli 

densamma? Bestäm detta med en ekvation. 
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Uppgiften riktas specifikt åt barnskötaryrket men kan även appliceras på yrket som 

personlig assistent, personal inom idrotts- och fritidsanläggningar med mera. 

Anledningen för denna kategorisering är att detta kan vara en vanlig arbetsuppgift för 

personalen att beräkna kostnaden för en utflykt. 

4. Tillämpningar inom gymnasiegemensamma ämnen och skolfrågor, detta 

inkluderar ämnen såsom naturkunskap, engelska, historia, idrott, matematik, 

religionskunskap, samhällskunskap, svenska samt frågor som är skolrelaterade 

såsom klassrumsfrågor, prov, med mera. En underkategori är Samhällsliv som 

inkluderar tillämpningar som rör politiken, val, befolkningsfrågor samt 

organisationer. 

Exempel ur Matematik 5000 1a Röd (Alfredsson, Erixon & Heikne, 2011): 

Sida 87 Uppgift 2220: Reportern i TV sa: ”Partiets stöd har sjunkit från 30 % till 27 %, 

alltså med 3 procent.” Många hörde av sig efter programmet och påpekade reporterns 

misstag. Vad borde reportern ha sagt? 

Exempel ur Exponent 1a (Johansson & Olsson, 2011): 

Sida 49 Uppgift 1110: En bakterieodling med 30 000 bakterier fördubblas i antal var 

femte minut. Hur många bakterier är det efter en timme? 

Den första uppgiften visar sin anknytning till Samhällsliv och att kunna förstå och tolka 

allmänna samhällsfrågor, i detta fall rör det sig om politiken och att kunna ifrågasätta 

beräkningen. Den andra uppgiften påvisar ett innehåll som ingår i naturkunskapsämnet 

och berör bakterier. Det handlar alltså mer specifikt om biologiämnet som är ett innehåll i 

naturkunskapsämnet.  

5. Vardags- och fritidslivet, för både elever och vuxna specificeras exempelvis som 

tillämpningar som handlar om att handla, ta körkort, tanka, hobbys, lekar, resor 

samt att baka. 

Exempel ur Exponent 1a (Johansson & Olsson, 2011): 

Sida 105 Aktivitetsuppgift Körkort: Att jämföra olika bilskolor för att om möjligt ta reda 

på vilken som har bäst pris och teckna en formel för totalkostnaden hos de olika 

bilskolorna. I aktivitetsuppgiften ingår även en mall för genomförande och redovisning.   

Uppgiften ur Exponent 1a riktas åt att ta körkort och hur man kan jämföra och beräkna 

kostnaden för olika skolor, denna situation kan både uppstår när eleverna vill ta 

bilkörkort eller mopedkörkort och ligger oftast inom deras studietid på gymnasiet.  

6. Privatekonomi innefattar tillämpningar som redan under årskurs 1 på gymnasiet 

kan beröra elever, detta kan vara abonnemangsfrågor och konto-/plånboksutgifter. 

En underkategori är Framtidsekonomi som innefattar tillämpningar som 

möjligtvis rör elevers framtida ekonomi efter studierna eller längre fram i livet. 
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Detta kan inkludera tillämpningar om lån, ränta, amortering, index, aktier, hyra, 

bilköp samt hus. 

Exempel ur Exponent 1a (Johansson & Olsson, 2011): 

Sida 129 Uppgift 3062: En aktie kostar 10 kr och dess värde ökar med 3500 %. Vilket är 

värdet efter ökningen? 

Exempel ur Matematik 5000 1a Röd (Alfredsson, Erixon & Heikne, 2011): 

Sida 24 Uppgift 1208: Vad betyder -1500 kr på ett bankkonto? 

I Exponent 1a exemplet handlar det om aktiekunskaper och hur man räknar med aktier 

för att även öka förståelsen om investeringar. I Matematik 5000 1a Röd exemplet berör 

privatekonomin vanlig kunskap av ett bankkonto och vad detta innebär. Båda uppgifterna 

illustrerar tillämpningar inom elevers framtids- och privatekonomi, nämligen exempelvis 

en fråga huruvida man kan räkna med aktier samt tolkningen av bankkontouppgifter.  

7. Tillämpningar som berör det allmänna yrkes- och arbetslivet samt 

serviceyrkeslivet, med det allmänna yrkeslivet menas lönefrågor, antal timmar 

man jobbar samt företagsfrågor. Med det serviceinriktade yrkeslivet menas frågor 

som rör arbetsplatsfrågor inom någon utav serviceprogrammen som exempelvis 

Barn och Fritid, Vård och Omsorg och Handelsprogrammet. 

Exempel ur Matematik 5000 1a Röd (Alfredsson, Erixon & Heikne, 2011): 

Sida 36 Uppgift 1328: Miriam arbetade 4 kvällar kl 18-22 under en vecka. Hur stor del av 

full tid, 40 h, arbetade hon? Svara i enklaste bråkform. 

För att elever exempelvis ska kunna förstå lönespecifikationer, arbetstid på ett jobb eller 

liknande behöver dessa räkna och förstå sådana situationer. I uppgiften ska de kunna ha 

förståelse för hur många procent Miriam jobbar när man utgår från en heltidstjänst på 40h 

i veckan. Detta är en beräkning som förekommer inom arbetslivet.  

8. Kulturhistoria inkluderar tillämpningar som har en anknytning till matematikens 

kulturhistoria, det kan exempelvis handla om människans upptäckt av talet π eller 

de romerska siffrorna. 

Exempel ur Matematik 5000 1a Röd (Alfredsson, Erixon & Heikne, 2011): 

Sida 1 Uppgift 222: Ovanför uppgiften presenteras först historiska fakta om talet π samt 

några formler. En cirkel har diametern 10,0 cm. Beräkna cirkelns area  

a) Med dagens formel 

b) Med den gamla egyptiska metoden. 

Svara med 1 decimal. 

I exemplet visas associationen till matematikens kulturhistoria och uppgifter som elever 

kan räkna på. I uppgiften framförs historian och beräkningar med talet π, vilket ska ge 



16 

 

eleverna bättre förståelse för matematikämnet och användningen av talet. Uppgiften 

förtydligas med historiska formler och hur talet π fås fram. I Exponent 1a fanns inga 

uppgifter som elever kunde räkna på när det gäller kulturhistoria, det fanns enbart texter 

och förklaringar om delar utav matematikens kulturhistoria. 

Ett reliabilitetstest genomfördes någon vecka efter datainsamlingen. Reliabilitetstestet 

gjordes genom att samla in data utav ett kapitel i varje bok. Därefter beräknades ett 

medelvärde för kapitlet för respektive bok och jämfördes med resultatets 

kapitelmedelvärde. Testet presenteras under 6.4 Reliabilitetstestet resultat på sida 26. 

 

5.3. Metoddiskussion    

Tanken med den initiala datainsamlingen var egentligen inte att denna ska leda till 

kategoriutformningen, men skulle istället vara den första analysen för resultatet. Efter att 

ha insett att kategorier saknades och tillkom med tid har denna analys dock förkastats och 

enbart används som en metod för kategoriutformningen. Kategorier tillkom för att det 

under analysprocessen blev tydligt att de tidigare valda kategorierna inte räckte till och 

konsekvensen blev att kategorier så som tillämpningar inom karaktärsämnen behövdes 

under tiden man analyserade. Med detta skulle undvikas att kategorier tillkommer försent 

i metodgången och analysen för båda läroböcker inte behöver göras om på grund av 

detta. Som Alvesson och Sköldberg (2017) förespråkar är det av stor vikt att kategorier 

formas av data och att personen som analysera texten är öppen men strikt i 

kategoriutformningen, så att resultatet av studien ge relevant kontext i förhållande till 

syftet och frågeställningen och kan ge en spekulativ förklaring till vem lärobokens 

matematik riktas åt. 

Esaiasson et al. (2012) beskriver de starka sidorna som den valda metoden av en 

kvantitativ innehållsanalys ihop med en kvalitativ textanalys har. Dessa är att den 

kvantitativa delen är ett simpelt verktyg vid studien av material där det betraktas 

förekomsten av olika innehållskategorier och att denna del är en snabb och enkel 

datainsamling. Men för att kunna räkna och sätta siffror på de olika innehållskategorierna 

av materialet krävs en tolkning och där kommer den kvalitativa textanalysen in i 

analysen. I textanalysen ingår de olika tolkningsreglerna av uppgifterna i läroböckerna 

som är viktiga för det kvantitativa resultatet och inkludera en intensiv läsning av texten. 

En svaghet med metoden är framförandet och interpretationen av kategorier, 

tolkningsregler och reliabilitetstestet. Detta är även en kritik som beskrivs av Alvesson 

och Sköldberg (2017), där de betraktar interpretationen av texter och hur den kan tolkas 

olika av olika personer. För ett bättre resultat behöver minst 2 personer utformar 

kategorier och tolkningsregler tillsammans. Detta för att ge mer trovärdighet och 

konkretion i innehållsanalysen. Detta förklaras även i studien av Palm och Burman 

(2004) där majoriteten av kodningar blev desamma för respektive författare och kan 

därmed ge mer trovärdighet. Dock fanns det i min studie, trots tydliga tolkningsregler, 

även uppgifter som var svårkodade och passade in i två eller flertals kategorier. Men 

precis som i Palm och Burmans studie gjordes det kodnings beslut som ibland var svåra 

och tolkningsreglerna anpassades till dessa. Vidare ska ett reliabilitetstest helst inte 
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utföras av samma person som kodade materialitet och istället ska en annan person 

genomföra omkodningen som Esaissson et al. (2012) påpekar ge mer kvalitet. Däremot 

kan reliabilitetstestet vara en styrka av studien när man ger uttolkaren någon vecka innan 

hen genomför testet vilket även förespråkas av Esaiasson et al. (2012) eftersom det ska 

göra studien mer noggrann och kvalitativ men också mer trovärdig. Reliabiliteten av 

kodningar blir högre och bättre om procentandelen för kapitlen är sig nära, som 

Esaiasson et al. (2012) bekräftar.  

På grund av användningen av ett medelvärde som jämförs för två olika läroböcker som 

riktas åt samma yrkesprogram kan inga större slutsatser dras. Även om analysen 

inkluderar en textanalys på kontextnivå är denna också en svag punkt då interpretationen 

enbart görs av en individ, nämligen uttolkaren, och således bara har en insynvinkel på 

innehållsanalysen. Flera aspekter samt ett större samarbete där uttolkarna har en likvärdig 

insynsvinkel på kategorierna och analysen kan leda till en djupare undersökning som kan 

besvara frågeställningen och arbetets titel i större omfattning med mindre spekulationer. 

Med flera aspekter menas att enkäter för både elever och lärare kan ge insyn i deras 

uppfattning om läroböckernas kontext. Detta kan ge upphov till vidare studier inom fältet 

läroboks kontextualisering. 

 

5.4. Begränsningar  

Läroboksanalysen ska i huvudsak betraktas som en studie där kontexten av uppgifterna 

jämförs och analyseras i förhållande till Barn- och Fritidsprogrammet. Studien ska ge 

uppfattningar om huruvida yrkeskontexten reflekteras i läroboken samt vilka andra 

möjliga kontextrubriker läroboken syftar åt. Således kommer både likheter och skillnader 

mellan läroböckerna belysas. Dock görs det inga djupare analyser för att förklara dessa, 

men om förslag förekommer är dessa mest spekulativt eller ge insyn på möjliga 

undersökningsområden i vidare studier. 

En annan faktor i studien som kan anses vara en begränsning är att det enbart 

kontextanalyserades två läroböcker där man bara såg på ett specifikt yrkesprogram. 

Därför kan slutsatser och antaganden enbart dras för ett program i relation till de två 

valda läroböckernas och inte till de andra 11 yrkesprogrammen eller andra 

matematikläroböcker för yrkesprogram i årskurs 1 som studien inte behandla. Det 

undersöks inte heller hur elever eller lärare upplever läroböckernas kontext i relation till 

kursen och dess program, dock kan det precis som ovan nämnt vara ett vidare 

undersökningsområde för att anknyta till denna studie. 
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6. Resultat och analys  

6.1. Läroböckers analys och resultatsammanställning  

För matematikboken, Matematik 5000 1a Röd, som riktar sig åt enbart 

serviceprogrammen för årskurs 1 på gymnasiet presenteras det procentuella resultatet i 

cirkeldiagrammet som visas av Figur 1. De procentuella värden representeras utav ett 

medelvärde som utgör den kvantitativa delen av studien. I analysen ingår samtliga 

uppgifter från kapitel 1 till 7 utav alla tre överkategorier.  

Det mest intressanta här är bokens innehåll av tillämpningar som ger eleverna ett 

meningsfullt studieinnehåll och anknyter till deras vardag, ekonomi, det valda 

programmet samt Skolverkets viktiga kategorier av tillämpningar. Följande 

kontextvariation kan avläsas från Figur 1: 

Enbart 4,6% anknyter till det valda programmet och 5,5% till det allmänna yrkeslivet. 

Privatekonomi som rör elevers nuvarande vardag berörs med 5,3% och vardags- och 

fritidsfrågor med 15,6%. Rent aritmetiska uppgifter, kontextlösa, utgör 38,5% av bokens 

uppgifter och tillämpningar som inte ger någon kontextualisering till Barn- och 

Fritidsprogrammet samt andra kategorier ligger på 20,2%. Det som Skolverket beskriver 

som betydelsefullt är även kulturhistoria som framträder i form av uppgifter i boken med 

1,1%, privatekonomi med 5,3% varav 4,2% rör framtidsekonomin samt uppgifter inom 

gymnasiegemensamma ämnen och skolrelaterade uppgifter finns till 9,2% varav 

samhällsfrågor berörs med 5,6%.  
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Figur 1: Andelen i % för de åtta olika kontextkategoriseringar av uppgifter i läroboken 

Matematik 5000 1a Röd. Cirkeldiagrammet visar ett medelvärde av 

kontextkategoriseringen av samtliga uppgifter från kapitel 1 till 7 som finns i boken. 

(N=1540). 

 

Som det nuvarande resultatet visar kan några utav kategorierna sammanfogas för ett mer 

övergripande resultat, se Figur 2. Den övergripande kategoriseringen av fyra 

kontextkategorier följer från att elevlivet utanför skolan mestadels berörs av 

privatekonomi, vardagsproblem och yrkeslivsproblem; och inte av kulturhistoria, 

skolfrågor med mera. Där framgår ett mer övergripande resultat som studien är ute efter, 

nämligen att ungefär 69,0 % av uppgifterna i läroboken Matematik 5000 1a Röd inte ger 

någon kontextualisering i förhållande till programmet och andra kategorier, här 

inkluderas både kontextlösa uppgifter, tillämpningar som inte ger någon 

kontextualisering, uppgifter inom kulturhistoria samt tillämpningar inom 

gymnasiegemensamma ämnen och skolinnehåll. 10,1% utgör uppgifter som kan anknytas 

till elevers yrkesliv med både den allmänna inriktningen samt det specifika programmet, 

Barn och Fritid. Vardags och fritidstillämpningar utgör 15,6 % av bokens uppgifter och 

samtliga ekonomifrågor 5,3%. Resultatet blir således att nästan 70% av uppgifter inte ger 
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eleverna en relevant kontext i förhållande till deras yrkesprogram, Barn och Fritid. 

Yrkesrelaterad kontext utgörs med ungefär 10% och är således betydligt lägre, där enbart 

4,6% utav 10% utgör kontextbaserade uppgifter för det specifika programmet, Barn och 

Fritid.  

 

 

Figur 2: Andelen i % för fyra övergripande kontextkategoriseringar av uppgifter i 

läroboken Matematik 5000 1a Röd. Cirkeldiagrammet visar ett medelvärde av 

kontextkategoriseringen av samtliga uppgifter från kapitel 1 till 7 som finns i boken. 

(N=1540). 

 

Samma analys gjordes för matematikboken Exponent 1a som riktar sig åt samtliga 

yrkesprogram, både inom service och teknik. Resultatet betraktades likadant som för 

Matematik 5000 1a Röd och redogörs för i Figur 3 med en djupare analys och i Figur 4 

med en övergripande analys. I Figur 3 framförs följande resultat, nämligen att 

kontextvariationen ligger på enbart 3,9% för Barn- och Fritidsprogrammet, och 6,3% för 

det allmänna yrkeslivet. Uppgifter inom Privatekonomi finns till 3,8%, varav 3,7% rör 

Framtidsekonomin som elever inte behöver för sin nuvarande privatekonomi. Vardags- 

och fritidsfrågor finns till 6,9% och rent aritmetiska uppgifter, kontextlösa, utgör 48,3% 

av bokens uppgifter. Tillämpningar som inte ger någon kontextualisering i förhållande till 

Barn- och Fritidsprogrammet samt andra kategorier ligger på 23,1%. Kulturhistoria 

uppgifter finns inte alls i Exponent 1a läroboken och gymnasiegemensamma ämnen och 

skolrelaterade uppgifter finns till 7,7% varav samhällsfrågor berörs med 3,7%.  
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Figur 3: Andelen i % för de åtta olika kontextkategoriseringar av uppgifter i läroboken 

Exponent 1a. Cirkeldiagrammet visar ett medelvärde av kontextkategoriseringen av 

samtliga uppgifter från kapitel 1 till 7 som finns i boken. (N=1577). 

 

I Figur 3 presenteras resultatet för enbart fyra övergripande kontextkategorier. Nämligen 

att 3,8% av uppgifter i Exponent 1a innehåller privatekonomifrågor, 6,9% innehåller 

vardags- och fritidstillämpningar och 10,2% yrkesrelaterade uppgifter med association till 

Barn- och Fritidsprogrammet och det allmänna yrkeslivet. 79,1% av uppgiftsinnehållet i 

den undersökta läroboken innehåller uppgifter av kontextlös karaktär och tillämpningar 

som inte ger någon kontextualisering i förhållande till frågeställningen, med det menas 

uppgifter som är gymnasiegemensamma, berör kulturhistoria och inte har någon relevant 

kontext i förhållande till programmet. 
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Figur 4: Andelen i % för fyra övergripande kontextkategoriseringar av uppgifter i 

läroboken Exponent 1a. Cirkeldiagrammet visar ett medelvärde av 

kontextkategoriseringen av samtliga uppgifter från kapitel 1 till 7 som finns i boken. 

(N=1577). 

 

Presentationen av resultatet för både Exponent 1a och Matematik 5000 1a Röd valdes att 

sammanställa i tabellform, se Tabell 1. Exponent 1a har betydligt mer kontextlösa 

uppgifter men visar rätt likvärdiga värden för de andra kategorierna. Boken inkluderar 

dock inga uppgifter om matematikens kulturhistoria och enbart några uppgifter om 

elevers privatekonomi, den inkluderar även lite mindre antal tillämpningar som specifikt 

riktas åt Barn- och Fritidsprogrammet. 
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Tabell 1: Sammanställning av medelvärden av kontextkategorierna i procent för 

läroböckerna Exponent 1a och Matematik 5000 1a Röd. Tabellen ska ge en jämförelse 

mellan dessa två böcker och de åtta valda kontextkategorierna. Uppgifterna som inkluderas 

i detta resultat kommer ifrån kapitel 1 till 7. (Matematik 5000 1a Röd N= 1540, Exponent 1a 

N=1577)  

 Matematik 5000 1a Röd Exponent 1a 

Kontextlösa uppgifter (%) 38.5 48.3 

Tillämpningar som inte 

ger någon 

kontextualisering i 

förhållande till Barn- och 

Fritidsprogrammet samt 

andra kategorier (%) 

20.2 23.1 

Privatekonomi (%) 5.3 3.8 

Vardags- och 

fritidstillämpningar (%) 

15.6 6.9 

Kulturhistoria (%) 1.1 0.0 

Tillämpningar inom 

gymnasiegemensamma 

ämnen och skoluppgifter 

(%) 

9.2 7.7 

Allmän yrkes- samt 

servicekontext (%) 

5.5 6.3 

Tillämpningar inom 

karaktärsämnen och 

yrkeslivet för Barn- och 

Fritidsprogrammet (%) 

4.6 3.9 

 

För ett mer övergripande resultat visas i Tabell 2 de sammanlagda procentuella värden 

för kategorierna. Båda läroböcker innehåller till majoriteten kontextlösa uppgifter och 

tillämpningar i förhållande till yrkesprogrammet Barn och Fritid. Exponent 1a boken 

innehåller fler än Matematik 5000 1a Röd. Båda innehåller ca. 10% yrkesrelaterade 

uppgifter, dock innehåller Matematik 5000 1a Röd återigen fler uppgifter med specifik 

yrkeskontext för Barn och Fritid medan Exponent 1a innehåller fler uppgifter som riktar 

sig åt det allmänna yrkeslivet. 
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Tabell 2: Sammanställning av medelvärden av kontextkategorierna i procent för 

läroböckerna Exponent 1a och Matematik 5000 1a Röd. Tabellen ska ge en jämförelse 

mellan dessa två böcker och fyra övergripande kontextkategorier. Uppgifterna som 

inkluderas i detta resultat kommer ifrån kapitel 1 till 7. (Matematik 5000 1a Röd N= 1540, 

Exponent 1a N=1577)  

 Matematik 5000 1a Röd Exponent 1a 

Kontextlösa uppgifter och 

tillämpningar (%) 

69.0 79.1 

Privatekonomi (%) 5.3 3.8 

Vardags- och 

fritidstillämpningar (%) 

15.6 6.9 

Allmän yrkes- och 

servicekontext samt och 

tillämpningar inom 

karaktärsämnen och 

yrkeslivet för Barn och 

Fritid (%) 

10.1 10.2 

 

 

6.2. Det som sticker ut 

Inom de olika överkategorierna, som är aktivitetsuppgifter, exempeluppgifter och olösta 

uppgifter, har ingen större avvikelse hittats. Uppgifter som kodades inom dessa 

kategorier har fokus på kontextlösa uppgifter samt tillämpningar som ej ger någon 

kontextualisering i förhållande till Barn- och Fritidsprogrammet. Men ingen djupare 

dataanalys gjordes för dessa överkategorier eftersom datainsamlingen visade att enbart 

några få uppgifter inkluderades i andra kategorier än kontextlösa uppgifter och 

tillämpningar som inte ger någon kontextualisering i förhållande till Barn- och 

Fritidsprogrammet. 

I och med att analysen gjordes kapitelvis har data även framställts kapitelvis, se 11. 

Bilaga 1: Kapitelvis resultat av Matematik 5000 1a Röd och Exponent 1a på sida 35 för 

en kapitelvis datasammanställning. Alla kapitel är inte lika och innehåller ett olikt antal 

med uppgifter samt en olik mängd uppgifter som kategoriseras in i 

yrkeskontextkategorin. Båda böcker visar att kapitlet som behandla algebra innehåller ett 

hög andel rent aritmetiska uppgifter vilket även gäller för kapitlet om taluppfattning och 

aritmetik. Med ett hög andel menas nästan 50% för Matematik 5000 1a Röd och lite mer 

än 70% för Exponent 1a.  

Kapitlet som riktas mest åt Barn- och Fritidsprogrammet är procentkapitlet för Matematik 

5000 1a Röd och kapitlet om karaktärsämnen för Exponent 1a med ungefär 10%. Det 

sista kapitlet i båda böckerna har en olik inriktning på fördjupning. I Exponent 1a handlar 
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fördjupningen om karaktärsämnen och i Matematik 5000 1a Röd om en allmän 

fördjupning av uppgifter för kapitel 1 till 6. Det intressanta är att det därpå följande 

kapitel som har mest anknytning till Barn- och Fritidsprogrammet för Exponent 1a är 

också procentkapitlet, dock med 4,1%. 

Det kapitlet som riktas minst åt Barn- och Fritidsprogrammet är geometrikapitlet för 

Matematik 5000 1a Röd med 0,5% och i direkt anslutning fördjupningskapitlet med 

1,2%. För Exponent 1a innehåller sambandskapitlet (också kallat för funktioner och 

modeller) minst antal tillämpningar inom Barn och Fritid med 1,2% som följs av 

geometrikapitlet med 1,7%. 

Sammanfattningsvis kan det nämnas att geometrikapitlet har minst kontextsammanhang i 

förhållande till elevers valda yrkesprogram, Barn och Fritid, och procentkapitlet mest 

enligt denna studies resultat (om det bortses från fördjupningskapitlet). 

 

6.3. Resultatsammanfattning 

Efter att nu ha presenterat resultatet av innehållsanalysen av två olika matematikböcker 

ges det en kort överblick över vad som har kommits fram till.  

Båda läroböcker innehåller en stor del av kontextvariation, det vill säga att det finns 

uppgiftskontext för alla olika kategorier men till olik andel. Till majoritet finns dock 

uppgifter som inte ge någon kontext till eleverna. I Matematik 5000 1a Röd finns nästan 

40 % kontextlösa uppgifter och ungefär 20 % med tillämpningar som inte ger någon 

kontextualisering i förhållande till Barn- och Fritidsprogrammet eller andra kategorier 

och i Exponent 1a nästan 50 % respektive 23 %. Det mest intressanta resultat är dock hur 

mycket yrkeslivskontext samt specifikt Barn- och Fritidskontext böckerna inkluderar. För 

Matematik 5000 1a Röd gäller att nästan 6 % av uppgifterna ger en yrkeslivskontext och 

nära 5 % ger en specifik kontext inom Barn- och Fritidsprogrammet, för Exponent 1a är 

det ungefär 6 % respektive 4 %. Dessa siffror ska ge en uppfattning om i vilken grad 

dessa två läroböcker använder sig av uppgifter som associeras till den valda 

frågeställningen i denna studie, nämligen i vilken grad läroböcker innehåller en 

yrkeslivskontext samt om dessa riktas åt Barn- och Fritidsprogrammet. 

Det kan sägas att läroböckerna i större grad använder sig av kontextlösa uppgifter och 

tillämpningar, vilket majoriteten av uppgifterna i böckerna utgör. Enbart mellan 4–5% av 

uppgifterna kan tolkas som Barn- och Fritidsuppgifter och 5–6 % som allmänna 

yrkeslivsuppgifter. Detta är i förhållande till kontextlösa uppgifter och tillämpningar låga 

siffror och utgör en låg grad uppgifter och kommer diskuteras i anslutning till detta 

avsnitt. 
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6.4. Reliabilitetstestet resultat 

Genom en ny datainsamling av ett kapitel beräknades tillförligheten av data värden. Det 

gjordes enbart en jämförelse av kapitelresultaten och resultatet visade att båda 

datainsamlingar var sig nära. Ungefär 50% av uppgifterna i kapitel 1 som handlar om 

taluppfattning och aritmetik för Matematik 5000 1a Röd var kontextlösa och vid 

reliabilitetstestet visade sig att ungefär 47% är kontextlösa. För Exponent 1a var ungefär 

75% av uppgifterna kontextlösa under första datainsamlingen och 76% vid 

reliabilitetstestets datainsamling. För uppgifter inom Barn- och Fritidsprogrammet avvek 

värdet med cirka 2 procentenheter för Matematik 5000 1a Röd, nämligen var värdet 

ungefär 5% vid första insamlingen och 7% vid andra insamlingen. För Exponent 1a var 

avvikelsen 1.5 procentenheter, värdet var vid första datainsamlingen 2,6% och 1,1% vid 

andra insamlingen. För de andra kategorierna gäller samma mindre avvikelse, men 

eftersom dessa avvikelser inte är stora anses det första datainsamlingsresultatet som 

tillförlitligt för en liten textanalysstudie som denna. Esaiasson et al. (2012) beskriver 

även att man behöver nöja sig med en lägre grad procentandel av överensstämmande 

kodningar när det gäller undersökningar av variabler med ett större inslag av bedömning 

eller liknande. I och med att studien baseras på uttolkarens bedömning av huruvida 

uppgifter kan innefattas i olika kontextkategorier utifrån tolkningsregler kan en viss 

avvikelse förekomma dock inom låg grad som här påvisades. 

 

7. Diskussion  

Resultatet blev som förväntat, då redan Wijaya et al. (2015) i sin studie visade att enbart 

10 % av matematikuppgifter i tre läroböcker i Indonesien har ett kontextbaserat innehåll. 

På grund av den studien var förväntningen av andelen kontextbaserade uppgifter i 

läroböckerna låg. I denna studie fanns det flera kategorier till vilka uppgifterna gav en 

kontext och om man enbart se på antalet kontextlösa uppgifter har, beroende på 

läromedel, fortfarande 50 – 60 % av uppgifterna en kontext. Huruvida denna kontext är 

tillämpat till programmet eller yrkeslivet för eleverna beror på de olika kategorierna. 

Uppgifterna som inte gav någon kontextualisering, det vill säga sammanhang, till några 

utav de valda kategorierna och innehöll information som inte är av betydelse för eleverna 

ligger mellan 20–23%. I jämförelse med Wijayas studie överensstämmer att enbart 10% 

av uppgifterna ger en kontext, dock menas i denna studie med de 10% enbart relevant 

yrkeskontext för Barn- och Fritidsprogrammet. Det är höga siffror för kontextlösa 

uppgifter och tillämpning utan kontextrelevans och ge en uppfattning om att läroböcker 

är inriktat på inlärning och mindre på att ge ett relevant sammanhang till elevernas 

yrkesliv samt liv utanför skolan.  

Eftersom det inte existerar mycket forskning kring yrkesrelaterat kontext gällande 

matematikläroböcker på gymnasiet i Sverige existerar diskuteras även resultatet av Palm 

och Burman (2004) i förhållande till denna studiens resultat. Palm och Burman 

undersökte andelen verklighetsbaserade provuppgifter som kan stimulera och gynnar 
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elevers matematikförståelse för livet utanför skolan. Nära intill 50 % av tillämpningar 

som inkluderades i deras studie har en verklighetsbaserad kontext som inte innefattar rent 

aritmetiska uppgifter. Däremot innehåller dessa tillämpningar inte nödvändigtvis en 

verklig kontext ur elevers ögon. Precis som för denna studie finns flertals tillämpningar 

som inte är relevanta för livet utanför skolan, men som Palm och Burman (2004) också 

beskriver kan en vidare undersökning av elevernas syn på verklighetsnivån av 

meningsfulla uppgifter utanför skolan ger en bättre inblick i huruvida uppgifterna 

möjligtvis kan stimulera lärandet.  

Just i jämförelse mellan Matematik 5000 1a Röd och Exponent 1a kan diskuteras vilken 

av läroböckerna som ger eleverna en mer relevant kontext i förhållande till deras valda 

yrkesprogram, Barn och Fritid. Inga slutsatser dras om vilket utav dessa läromedel är bäst 

inom matematikundervisningen eftersom båda böckerna innehåller betydelsefull och 

varierande kontext och inkludera samtliga kontextkategorier, både i form av uppgifter 

och textgenomgångar i böckerna. Exempelvis innehåller Exponent 1a inga uppgifter 

inom kulturhistoria men istället inkludera boken en utförlig textgenomgång som läsaren 

kan ta del av. Enligt det presenterade resultatet framgår att Matematik 5000 1a Röd har 

färre antal kontextlösa uppgifter samt inkluderar alla kontextkategorier på uppgiftsnivå 

och Exponent 1a saknar uppgifter inom kulturhistoria och innehåller fler kontextlösa 

uppgifter. Båda böckers uppgifter ger enbart 10% yrkeskontext och är sig väldig lik i 

bokens utformning, kapitelpresentationer och uppgifternas kontextinnehåll. En djupare 

undersökning av böckernas kontext samt kunskapskraven och språkhanteringen kan 

möjligtvis ge mer information om vilken lärobok är mer yrkesförberedande för Barn- och 

Fritidsprogrammet.  

 

7.1. Sammanhanget mellan läroböckerna och yrkesprogrammet, Barn- 

och Fritid 

Det Skolverket (2011a) beskriver som relevanta kategorier för matematikundervisningens 

kontext är bland annat kulturhistoria, samhällsliv, vardagsfrågor samt ekonomi som utgör 

mellan 14–28 % för denna studie. Medan yrkeslivet berörs enbart med 5–6 % och Barn- 

och Fritidsprogrammet med 4–5 %.  

Denna studie ska inte visa i vilken grad matematikläromedel ska innehålla yrkesbaserade 

uppgifter, men studien ska möjligtvis kunna indikera att det ska finnas en mix av 

uppgifter med olika sammanhang till alla kategorierna som har presenterats i denna 

studie. Kontextlösa uppgifter är relevanta för att eleverna ska få grepp om matematiken 

och förstår processen i räkningen samt med hjälp av dessa se samband vid beräkningar av 

tillämpningar. Detta beskriver även Skolverket (2003) att elever har uttryckt i en 

undersökning om elevernas intresse för uppgifterna i matematiken. Det framgår därifrån 

även att elever sitter och räkna oreflekterade eftersom de inte se någon nytta med 

innehållet och deras anknytning till programmen. Men i vilken grad kontextlösa uppgifter 

är relevanta är en annan frågeställning som inte kommer besvaras i denna studie. Dock 
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måste det poängteras att böckerna i viss grad berör de kategorierna som Skolverket 

poängterar som viktiga inom ämnesinnehållet för Matematik 1a och att det finns ett 

sammanhang mellan läroböckerna och Barn- och Fritidsprogrammet. Däremot är det 

sammanhanget inte stort och utgör enbart en liten procentsats av boken. Detta leder till en 

mindre slutsats, som följer av Yakhontova (2001), om att lärare måste komplettera sin 

undervisning med kontextbaserade uppgifter som har en relevant yrkesanknytning för 

eleverna, för att förberedda dessa ännu mer för yrkeslivet.  

Även Thorén (2009) förespråkar sammanhangsanknytningen för uppgifter som relevant i 

sin artikel om motivationen för matematikämnet. Hon rekommenderar ett varierande 

arbetssätt för lärare, där både uppgiftsräkning samt lärarledda genomgångar äger rum. I 

artikeln framförs även att motivationen och förståelsen öka om matematiken kan 

förklaras i vår vardag eller förtydligas genom konkretionsmaterial, vilket är praktiska 

övningar. Således är betydelsen av varierande uppgifter som både är teoretiska och 

praktiska av stor vikt för elevers motivation samt förståelse. Båda analyserade läroböcker 

inkluderar varierande uppgifter av båda karaktärer, praktiska i form av aktivitetsuppgifter 

och teoretiska i form av både exempel- samt olösta uppgifter. Förtydligandet inom 

exempelvis vardagssituationer förekommer också i böckerna till viss grad, nämligen med 

15,6% för Matematik 5000 1a Röd och 6,9% för Exponent 1a. Detta kan således innebära 

att böckerna inkluderar uppgifter som ska öka elevers förståelse och motivation för 

matematikämnet. Även Dalland och Klette (2016) beskriver att elever bli bättre på 

självreglering och kan ha en ökad motivation genom att lösa meningsfulla och komplexa 

uppgifter.  

 

7.2. Problematiken med matematikläroböcker som riktar sig åt flera 

yrkesprogram 

En anledning till varför det just valdes Barn- och Fritidsprogrammet för en 

läroboksanalys var att det i dagsläget inte finns många läromedel att välja mellan för 

yrkesprogram, som även Muhrman (2016) beskriver. Det specifika valet av att fokusera 

på Barn- och Fritidsprogrammet följde utav ett eget intresse och egen yrkeserfarenhet 

inom matematikundervisningen för programmet. En till anledning av att analysera ett 

enda yrkesprogram var att Matematik 1a kursen rikta sig in på flertals olika 

yrkesprogram men använder ändå samma läromedel. Muhrman (2016) beskriver även att 

det inte finns läroböcker som i större grad innehåller yrkesrelaterade uppgifter. Just på 

grund av detta och att läroböckerna rikta sig åt flertals program, som böckerna gör inom 

Matematik 1a kursen, finns det tankar kring att läromedel möjligtvis är begränsande 

gällande sin yrkeskontext och detta har även resultatet visat. Om lärare hade fått tillgång 

eller möjlighet till läromedel som specifikt riktas åt ett program hade de inkluderade 

uppgifterna spekulativt kunnat vara mer yrkesrelaterade för elevernas valda 

yrkesprogram istället för att riktas åt många olika program. Naturvetenskapsprogrammet 

har exempelvis sin en egen inriktning och bok som heter Matematik 1c för första 

matematikkursen på gymnasiet.  
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Det studien har visat under analysen är att det finns en hel del uppgifter som riktas åt 

exempelvis Elprogrammet, Fordonsprogrammet och andra program och således ge 

uppgifterna i böckerna en kontext som inte ha en relevans för elever inom Barn- och 

Fritidsprogrammet. Böckerna inkluderar för många program och ge eleverna således 

irrelevanta yrkesuppgifter vilket leder till nästa diskussionsområde om huruvida 

läroböckerna är förberedande för yrkeslivet inom Barn- och Fritidsprogrammet. 

 

7.3. I vilken grad är böckerna förberedande för yrkeslivet?  

De två läroböcker som betraktades i denna studie är förberedande för yrkeslivet enligt 

vad resultatet har visat, men yrkeslivskontexten behandlas i mindre utsträckning än 

exempelvis kontextlösa uppgifter eller tillämpningar som inte ger någon 

kontextualisering i förhållande till Barn- och Fritidsprogrammet. För att kunna förstå 

matematiken är det viktigt att elever får lösa kontextlösa uppgifter som Arvidsson och 

Widén (2013) förklarar. Dessa uppgifter utgör en stor del av båda läroböcker, men det 

måste finnas en variation eller mix av både kontextlösa och kontextfulla uppgifter för att 

kunna förstå ämnet och lära vidare. Den variationen framträder inte i Matematik 5000 1a 

Röd och Exponent 1a. Om man betraktar både tillämpningar inom det allmänna 

yrkeslivet och tillämpningar inom Barn- och Fritidsprogrammet utgör dessa två 

kategorier hela yrkeslivsuppgifter inom Barn- och Fritidsprogrammet och procentsatsen 

ligger på ungefär 10 %. Detta är 10 % av böckernas uppgifter och betyder att elever få 

arbeta med yrkesrelaterade uppgifter om, och endast om, de gör alla uppgifter på 

samtliga svårighetsgrader som respektive bok presenterar. Detta är orimligt och betyder 

även att undervisningen i sin helhet, till 100%, skulle innebära att räkna i boken. Det 

önskade resultatet hade varit att det finns plats för en viss marginal som kan dras bort för 

antalet uppgifter som elever inte hinner med att räkna under hela kursen. Men en sådan 

marginal finns det inte utrymme för om enbart 10% innehåller relevant kontext till 

elevers yrkesliv.  

 

8. Slutsatser och didaktiska implikationer  

8.1. Slutsatsen av studien 

Lärare som i större utsträckning använder de två undersökta läroböcker som planering 

och utformning av undervisningen behöver komplettera läroböckers uppgifter med mer 

kontextbaserade uppgifter som ger eleverna en relevant och varierande kontext i 

förhållande till deras utbildning. Precis som nämnt tidigare i studien ger arbetet med i 

huvudsak bara kontextlösa uppgifter en mindre kvalitetsupplevelse gällande 

matematikämnet vilket både Wijaya et al. (2015) och Skolverket (2003) beskriver. Detta 

eftersom eleverna inte kan sätta ihop kontextlösa uppgifter i ett sammanhang till 

exempelvis yrket, samhällsfrågor eller vardagssituationer. 
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Vidare kan det nämnas att böckerna enbart är en utav många redskap inom 

matematikundervisningen och ska inte utgöra den huvudsakliga undervisningen inom 

matematiken, även om läroböcker enligt tradition och olika forskningar har den största 

platsen inom matematikundervisningen och planeringen för många lärare som Johansson 

(2011) presenterar. Därför ska läroboken, enligt denna och Matematikdelegationens 

studie (2004), ses som ett stöd i arbetet för att nå mål, men dessa mål är inte att arbeta 

igenom alla uppgifter. Det stora problemet enligt Matematikdelegationen (2004) är inte 

läroboken i sig men dessutom hur boken används i undervisningen. Detta leder till nästa 

rubrik som behandlar en anpassad undervisning. 

 

8.2. Anpassad undervisning 

Läroböcker har fått en stor roll i undervisningen och för matematikämnet. Tyvärr gör det 

att läraren oftast inte variera sin undervisning och till stor del enbart håller sig till en 

undervisning som utgår från bokens upplägg. 

Ifrån detta arbetet kan det inte dras för många slutsatser gällande didaktiska 

implikationer, men det kan ges tips för utformningen av undervisningen när man som 

lärare använder en utav de analyserade böckerna i denna studie.  

Några utvecklingsområden när matematikläroboken är en huvudsaklig faktor i lärarens 

planering kan vara att komplettera uppgifter från boken med uppgifter som har en större 

anknytning till programmet som eleverna läser. Att inte låta boken ta över 

undervisningen och istället formar den själv, även om detta innebär en hel del merarbete 

som lärare. Johansson (2011) påpekar dock att det merarbetet ställer höga krav på både 

ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper och att boken är en trygghet för läraren samt en 

garanti för kvalité. I denna studie framförs det att läroböcker inte är en garanti för kvalité 

och att dessa i större utsträckning inte behandla det innehållet som eleverna behöver för 

yrkeslivet. Således ska det ses över i vilken grad läromedlet används i undervisningen för 

att forma en högre kvalitetsupplevelse för elever. Som Skolverket (2003) också 

presenterar avtar lusten att lära sig matematiken eftersom lärare enbart ta till sig 

läroböckernas matematik och är således begränsat i sin egen samt Skolverkets syn om 

matematiken. Detta är ett till faktum som leder till slutsatsen av att begränsa 

användningen av läroböcker i undervisningen. Dock menas det inte att lärare ska 

begränsa sig helt. Böckerna som har analyserats i denna studie har påvisat att de 

inkludera betydelsefullt innehåll för elever dock bara i mindre utsträckning än vad som 

efterfrågas av elever. Detta för att elever exempelvis saknar relevansen av ämnet gällande 

sin yrkesinriktning (Skolverket, 2003). 

Inom en annan studie av Skolverket (2011b), som handlar om matematiksatsningen på 

grundskolan och är ett nationellt initiativ som ska utveckla och förbättra undervisningen, 

framförs att lärare tycker att ämnets undervisning idag är för svagt varierande och att 

många läroboksuppgifter behöver lyftas ut och betraktas i ett annat perspektiv. 

Matematiken behöver även en större anknytning till elevers vardag. Genom lärargrupper 
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och mer fokus på variation inom undervisningen där inte materialet styr inlärningen har 

lärare diskuterat framgångsrika metoder och material. Även om lärare genom en 

läroboksstyrd undervisning vet var eleverna befinner sig i boken vid varje lektion ger 

detta ingen förklaring till om de kan, förstår eller hur de resonerar kring uppgifter 

(Skolverket, 2011b). Således ger läroboken läraren en uppfattning av huruvida elever har 

klarat uppgifter men inte hur eller på vilken nivå. Elever behöver räkna för att lära sig 

metoden, men vikten ligger i att läraren lyfter ut uppgifter som ger eleverna en inlärning 

som har en vardaglig kontext ihop med en varierande kontext och undervisning.  

Genom att inte låta boken styra undervisningen riskerar man heller inte att inte presentera 

innehåll som matematikläroboken inte ha tagit upp (Johansson, 2011). Detta kan ses i 

resultatet av läromedelsanalysen av Exponent 1a i denna studie, även om läromedlet har 

presenterat kulturhistoria har boken inte inkluderat uppgifter om dessa stycken och 

således ges eleverna ingen uppfattning om hur matematikens kulturhistoria anknyter till 

verklighets- och vardagsmatematik. Elever hoppar oftast över sidor som inte inkluderar 

uppgifter som ska räknas, eftersom undervisningen präglas i stor utsträckning av att 

räkna och inte läsa fakta (Skolverket, 2003). Således rekommenderas och poängteras 

genom denna studie vikten av att lärare tar hänsyn till läroplanen och se böckerna mer 

som ett redskap som inte ska utgöra hela undervisningen, precis som Skolverket (2011c) 

stryker. I Skolverkets (2011c) studie om en laborativ undervisning i matematiken ligger 

ett fokus på att variera undervisningen och gå ifrån en styrd läroboksundervisning. 

Variationen av praktiska övningar som presenterar matematikens syfte ska öka elevers 

förståelse och utformar strategier och metoder för inlärningen av ämnet. Precis som 

studien beskriver är det inte av vikt att inte alls använda läroboken men istället variera 

innehållet. Färdighetsträning, det vill säga räkning i boken, är också viktigt för 

inlärningen men behöver kompletteras med uppgifter som är laborativa och ger ett 

sammanhang som ökar elevers förståelse för ämnet. 

  

9. Vidare studier 
Som tidigare presenterat i 5.3 Metoddiskussion och 5.4 Begränsningar finns det en del 

möjligheter för vidare studier, såsom att utforma metoden och göra lärarintervjuer och 

enkäter för att få en insyn i hur många lärare som styr sin undervisning av boken samt 

vad de tycker om läroböckernas kontext. Samma undersökningsmetod gäller för elever. 

En annan intressant punkt som kan ge upphov till vidare studier är att analysera 

undervisningen i olika klassrum för denna kurs. Detta för att jämföra dataresultatet i 

denna studie med matematikundervisning inom programmet för att få bättre inblick i 

användningen av yrkesrelaterade och varierande kontextuppgifter i undervisningen.  

Vidare kan man fördjupa sig inom Barn- och Fritidsprogrammet och analysera även 

kursböcker inom kursen 2a, som är den påföljande kursen. Men även kursen 3b som 

Barn- och Fritidsprogrammets elever läser då det inte finns ett 3a spår. Sedan kan det 

jämföras om en speciell årskurs berörs mer eller mindre av yrkesrelaterade frågor. 
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Samma kan analyseras för exempelvis kurserna 1a, 1b, 1c där man specifikt kan betraktar 

hur mycket yrkeskontext läroböckerna ger för respektive kurs. 

Slutligen finns möjlighet att studera vidare om huruvida inte bara läromedel används i 

Sverige men även provuppgifter, aktiviteter samt genomgångar i undervisningen. 

Läromedel är en stor del av undervisningen, men riktas även prover, aktiviteter och 

genomgångar åt elevernas yrkesinriktning? Dessa områden utgör också en del utav 

matematikkursen och är av stor betydelse för inlärningen av matematiken. 
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11. Bilaga 1: Kapitelvis resultat av Matematik 5000 1a Röd 

och Exponent 1a 
Tabell 3: Sammanställning av kapitelvisa medelvärden av kontextkategorierna i procent för 

läroboken Matematik 5000 1a Röd. Tabellen ska ge en jämförelse mellan bokens kapitel när 

det gäller de åtta valda kontextkategorierna. Uppgifterna som inkluderas i detta resultat 

kommer ifrån kapitel 1 till 7. (N= 1540)  

Kapitel 1 2 3 4 5  6 7 
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Kontextlösa uppgifter (%) 49.7 24.3 6.7 45.7 41.3 42.7 70.6 

Tillämpningar som inte 

ger någon 

kontextualisering i 

förhållande till Barn och 

Fritid samt andra 

kategorier (%) 

11.2 9.7 24.9 29.6 39.6 22.8 9.4 

Privatekonomi (%) 1.6 18.7 2.0 5.0 0.5 3.5 2.4 

Vardags- och 

fritidstillämpningar (%) 

23.5 6.9 23.8 5.8 16.5 10.5 9.4 

Kulturhistoria (%) 2.1 2.2 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 

Tillämpningar inom 

gymnasiegemensamma 

ämnen och skoluppgifter 

(%) 

1.8 8.6 34.2 4.6 2.9 13.4 7.1 

Allmän yrkes- samt 

servicekontext (%) 

5.1 14.6 6.2 3.7 0.0 3.5 0.0 

Tillämpningar inom 

karaktärsämnen och 

yrkeslivet för Barn och 

Fritid (%) 

4.8 11.9 2.1 5.8 0.5 3.5 1.2 

Antal uppgifter per kapitel  374 268 193 243 206 171 85 
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Tabell 4: Sammanställning av kapitelvisa medelvärden av kontextkategorierna i procent för 

läroboken Exponent 1a. Tabellen ska ge en jämförelse mellan bokens kapitel när det gäller 

de åtta valda kontextkategorierna. Uppgifterna som inkluderas i detta resultat kommer ifrån 

kapitel 1 till 7. (N=1577)  

Kapitel 1 2 3 4 5  6 7 
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Kontextlösa uppgifter (%) 74.5 72.3 29.2 57.1 72.8 25.1 1.1 

Tillämpningar som inte ger någon 

kontextualisering i förhållande till 

Barn och Fritid samt andra kategorier 

(%) 

8.9 9.2 19.2 21.4 21.1 26.2 53.8 

Privatekonomi (%) 0.0 0.0 25.6 2.4 0.0 0.0 0.7 

Vardags- och fritidstillämpningar (%) 6.6 5.7 6.4 11.9 3.4 14.2 5.8 

Kulturhistoria (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tillämpningar inom 

gymnasiegemensamma ämnen och 

skoluppgifter (%) 

6.0 5.7 10.5 4.8 1.0 23.5 6.1 

Allmän yrkes- samt servicekontext 

(%) 

2.6 2.8 5.0 1.2 0.0 7.1 22.9 

Tillämpningar inom karaktärsämnen 

och yrkeslivet för Barn och Fritid (%) 

1.3 4.3 4.1 1.2 1.7 3.8 9.5 

Antal uppgifter per kapitel 381 141 219 84 294 183 275 
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