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Sammanfattning 
I den svenska gymnasieskolan läser samtliga elever antingen Matematik 1 a, b eller c. Till 

skillnad från andra gymnasiegemensamma ämnen skiljer sig matematikkursen beroende 

på vilket program eleven läser. Det finns dock delar ur det centrala innehållet som är 

gemensamt för samtliga Matematik 1-kurser och av dessa gemensamma aspekter finns 

delar som är viktiga i en vardagsmatematisk kontext. Ur ett demokratiskt perspektiv är 

det intressant att undersöka om dessa gemensamma vardagsmatematiska mål avspeglas 

likadant i läromedlen för den första matematikkursen på gymnasiet, oavsett vilket 

program eleven går. Detta eftersom läromedel har en viktig roll i 

matematikundervisningen då lärare i större utsträckning utgår från läromedlen i sin 

lektionsplanering än ur Skolverkets framtagna kursmål. Således är det viktigt att studera 

vilka möjligheter till kunskapsinhämtning läromedlen erbjuder. 

I studien görs först en litteraturgenomgång för att undersöka kopplingen mellan 

vardagsmatematik och demokrati. Därefter görs en innehållsanalys av läromedel för 

Matematik 1 från två utgivare. Resultaten visar att det inte är entydigt om eleverna 

erbjuds likvärdiga möjligheter att utveckla vardagsmatematiska kunskaper i de 

läromedel som undersökts. Generellt kan dock sägas att procedurförmågan tränas i 

majoriteten av uppgifterna samtidigt som problemlösningsförmågan inte gör det, vilket 

är motsägelsefullt i en vardagskontext då problemlösningsförmågan är en viktig 

vardagskunskap. 
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1 Inledning 
Den svenska gymnasieskolan består av arton nationella gymnasieprogram och av dessa 

är tolv yrkesförberedande och sex högskoleförberedande (Skolverket, 2011b). För 

samtliga gymnasieelever gäller att de läser sju gymnasiegemensamma ämnen: svenska 

eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, idrott & hälsa, historia, 

samhällskunskap och religionskunskap (Skolverket, 2011b). För dessa gemensamma 

ämnen kan dock en intressant iakttagelse göras, nämligen att ämneskurserna är 

gemensamma i samtliga fall utom matematik. I kursen Matematik 1, som är obligatorisk 

för alla gymnasielever, läser eleverna på yrkesförberedande program a–kursen 

(Skolverket, 2011b). Bland de högskoleförberedande programmen läser eleverna på fyra 

av dessa b–kursen och resterande två c–kursen (Skolverket, 2011b). Med anledning av 

detta väcktes en tanke om att matematiken därför måste skilja sig från andra ämnen i och 

med att den tillsynes kräver en särskiljning mellan programmen. Ur den tanken föddes 

sedan en djupare fråga kring varför man läser matematik i skolan och till vems nytta 

matematiken är. I och med att matematiken är ett gymnasiegemensamt ämne, liksom ett 

behörighetskrav för antagning till gymnasiet, måste ämnet onekligen kunna antas ha en 

allmännytta. Frågan som följer på detta är huruvida den här allmännyttan manifesterar 

sig olika beroende på vilket program eleverna läser. Det är tanken kring en kollektivt 

nödvändig matematikkunskap denna uppsats tar språng ur. 

All gymnasieundervisning inom den svenska skolan ska i enlighet med läroplanen GY11 

införliva demokratiska värderingar. Begreppet demokratiska värderingar förklaras i 

läroplanen som ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor” (Skolverket, 

2011a). Det är således ett brett begrepp och Skolverket ger inga konkreta förslag för hur 

detta ska implementeras. Begreppet förtydligas dock något och det nämns att 

införlivningen av de demokratiska värderingarna ska ske i alla ämnen och att all 

undervisning ska hjälpa eleverna till att bli fungerande samhällsmedborgare, bland annat 

genom att kritiskt kunna granska information (Skolverket, 2011a). I och med denna vidd 

finns flera möjliga aspekter av demokrati att studera i matematikundervisningen. I den 

här uppsatsen undersöks hur jämställdheten anknyter till individens frihet och 

självständighet att navigera i samhället. En grundläggande fråga i den här uppsatsen är 

huruvida det finns matematiska kunskaper som är nödvändiga i dagens svenska samhälle 

för att en medborgare ska kunna leva ett autonomt liv. Dessa kunskaper skulle alltså väva 
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samman jämställdhet och frihet och om läroplanens syften ska uppfyllas torde alltså dessa 

kunskaper förmedlas till samtliga gymnasieelever oberoende deras gymnasieval. I 

uppsatsen infattas de här kunskaperna i begreppet vardagsmatematik.  

Vardagsmatematik är inte ett vedertaget definierat begrepp och det används både för att 

beteckna matematikuppgifter med verklighetsanknytning men även för att tala om dess 

brukbarhet i elevens (framtida) vardag. I denna uppsats används den senare definitionen 

utifrån Engström och Magne (2006), nämligen att vardagsmatematik är den matematik 

som förbättrar individens livskvalité och dennes vardag som vuxen. Detta handlar enligt 

författarna delvis, men inte enbart, om att använda vardagen för att tydliggöra 

matematiken, såsom att förklara begreppet bråk genom att dela en pizza i flera delar 

(Engström & Magne, 2006). Begreppet betecknar främst de matematiska förmågor som 

kan antas gagna eleven i dennes privatliv, till exempel beräkning av räntor (Engström & 

Magne, 2006). Detta utesluter alltså inte att man använder vardagen för att förklara 

vardagsmatematiken, men det är inte heller nödvändigt att göra det för att uppgiften ska 

kallas vardagsmatematisk. Det är emellertid omöjligt att avgöra vilken sorts matematik 

en individ har, eller kommer ha, användning för i sin vardag, något som berörs senare i 

uppsatsen. 

Uppsatsen syftar till att undersöka om alla gymnasieelever, oberoende av program, 

genom matematikläromedlen ges möjlighet att utveckla likvärdiga vardagsmatematiska 

kunskaper. Detta svarar i förlängningen på om läromedlen uppfyller läroplanens krav på 

att införliva demokratiska värderingar. Syftet nås genom att för det första undersöka 

följande tre frågor genom en genomgång av litteratur och styrdokument under kapitel 2 

Teori: 

 Finns det gemensamma vardagsmatematiska kunskapsbehov som berättigar att 

alla gymnasieelever behöver läsa matematik? 

 Lär sig eleverna bättre om vardagsmatematiken förmedlas genom uppgifter med 

vardagsanknytning? 

 Finns det gemensamma vardagsmatematiska delar av det centrala innehållet för 

Matematik 1 a-, b- och c-spåren?  
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Därefter görs ett avstamp ur ovanstående frågeställningar för att under kapitel 3 Metod 

för läromedelsanalys och kapitel 4 Resultat av läromedelsanalys kunna besvara den fjärde 

frågeställningen genom en läromedelsanalys: 

 Manifesterar sig vardagsmatematiken likadant i läromedlen oavsett om eleven 

läser a-, b- eller c-spåret?  

Samtliga fynd från respektive frågeställning diskuteras i kapitel 5 Diskussion och 

uppsatsen avslutas med en konklusion under kapitel 6 Slutsats. 
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2 Teori 
2.1 Demokrati och matematik 
Det är en ny företeelse att se på matematik som demokratisk och för att förstå hur detta 

synsätt uppstod behövs en historisk överblick över matematikämnet men även en vidare 

beskrivning av begreppet demokrati (Skott, Jess, & Hansen, 2010). I dagens 

matematikundervisning ska det enligt Skolverkets ämnesbeskrivning finnas en koppling 

mellan ämnet och elevens privata, samhälleliga och yrkesmässiga behov (Skolverket, 

2011c). Så har dock inte varit fallet under majoriteten av den tid matematikundervisning 

bedrivits i skolan. Argumentet att matematikundervisning ska finnas till eftersom det är 

till nytta för elever i deras privat- och yrkesliv kom först under senare delen av 1900-talet 

(Skott, Jess, & Hansen, 2010). I början av seklet regerade istället föreställningen om att 

matematik skulle undervisas eftersom det förbättrade den logiska tankeförmågan, den så 

kallade formalbildningen. Betoningen låg då på hur personliga egenskaper skulle 

förbättras snarare än hur personliga och yrkesmässiga problem kunde lösas (Skott, Jess, 

& Hansen, 2010). I det nyare synsättet om varför matematikundervisningen ska finnas i 

skolan kan även bakas in en tanke kring demokrati. Matematiken ser utifrån detta 

perspektiv till att medborgarna har tillgång till demokratin genom att tillgodose behov, 

bygga färdigheter som krävs för att vara en fullgod demokratisk medborgare (Skott, Jess, 

& Hansen, 2010). 

 

Den demokratiska synen på matematikundervisningen följde dock inte direkt efter synen 

på matematik som formalbildning. Under 1960-talet föddes istället en vetenskaplig 

grundsyn på matematiken och dess möjligheter (Skott, Jess, & Hansen, 2010). Denna 

samhällsekonomisk-teknologiska matematiksyn var delvis född ur en tävlingsanda 

gentemot Sovjetunionens teknologiska framgångar med Sputnik vilket ledde till att det i 

hög grad var tillämpad matematikundervisningen som stod i centrum (Skott, Jess, & 

Hansen, 2010). Dessvärre blev dock inte undervisningen mer relevant för 

genomsnittseleven eftersom den specialiserade undervisningen som uppstod snarast 

syftade till att lära upp framtida yrkesmatematiker. En kritisk röst som höjdes mot denna 

undervisningsform kom från den danske matematikdidaktikprofessorn Christiansen som 

ansåg att matematiken borde ha som mål att vara relevant för individen (Skott, Jess, & 

Hansen, 2010). Vidare påstod han att den gamla matematiken skulle lämna plats för en 

ny sådan där elevens behov fanns med i kalkylen (Skott, Jess, & Hansen, 2010). Värt att 
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nämna är dock att Christiansen fortfarande höll fast vid idén om att matematiken byggde 

vissa inneboende förmågor hos eleven (Skott, Jess, & Hansen, 2010). Speciellt ansåg han 

att den vetenskapliga metoden var en sådan personlig förmåga som matematikens 

axiomatiska tillvägagångssätt byggde upp (Skott, Jess, & Hansen, 2010). Christiansen tog 

alltså ett steg i den elevcentrerade riktningen men lämnade inte de gamla idéerna kring 

matematikens inneboende krafter för personen.  

 

Under 1970-talet började tanken på matematikens som formalbildning dock ifrågasättas. 

Matematikern Morris Kline påpekade att denna, av Christiansen föreslagna, nya 

matematik inte gjorde eleverna bättre på att hantera praktiska aspekter av matematiken 

(Skott, Jess, & Hansen, 2010). Han ansåg därför att det var viktigt att eleverna också lärde 

sig intuitiva och undersökande processer snarare än enbart axiomatiskt- deduktiva 

sådana (Skott, Jess, & Hansen, 2010). Sedan Kline uttalade sig om detta har samtalet kring 

matematikundervisning gått i riktning mot dess användbarhet och däribland även dess 

bidragande till demokratins fortsatta utveckling (Skott, Jess, & Hansen, 2010). Ett 

grundläggande uppdrag för skolan är att förmedla demokratiska värderingar och det är 

därför viktigt att eleverna både lär sig att kritiskt granska ämnena de läser liksom att 

använda ämneskunskaper för att kritiskt granska sin omvärld (Skolverket, 2011d). 

Undervisningen ska alltså vara ett ständigt pånyttfödande och vidareutvecklande av 

demokratin. Enligt det kritiskt-pedagogiska synsättet är begreppet demokrati bredare än 

att bara innefatta exempelvis rösträtt och yttrandefrihet då det även bör innefatta ett 

jämlikhetssträvande och befriande för individen (Skott, Jess, & Hansen, 2010). I ett 

skolperspektiv betyder det en strävan efter en elevcentrerad undervisning som tar 

hänsyn till att alla medborgare, elever i det här avseendet, har olika förutsättningar (Skott, 

Jess, & Hansen, 2010). Dessutom ska undervisning i denna anda syfta till att eleverna 

förstår hur deras och andras liv hör ihop inom en samhällelig och historisk ram, en så 

kallad demokratisk bildning (Skott, Jess, & Hansen, 2010). 

 

Vari platsar då matematiken i detta synsätt? För att förstå hur demokrati och matematik 

kan förenas gör pedagogen Paolo Freire en effektiv jämförelse mellan läs- och 

skrivkunnighet och matematiska förmågor. Läs- och skrivkunnighet (literacy på 

engelska) är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle men inte främst för 

de tekniska kunskaper detta innebär, som att exempelvis kunna dechiffrera eller 
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konstruera en text (Skott, Jess, & Hansen, 2010). Istället är läs- och skrivkunnighet 

framförallt, ur en demokratisk synvinkel, ett sätt att nyttja sina medborgerliga rättigheter 

på genom att bland annat kunna läsa och skriva kritiska texter eller kunna uttrycka sina 

åsikter i olika medier (Skott, Jess, & Hansen, 2010). Utifrån detta menar 

matematikdidaktikern Ole Skovsmose att matematiken har en liknande roll och att man 

därför kan tala om ”mathemacy” som en nödvändighet för att kritiskt kunna syna 

samhället och därmed upprätthålla den demokratiska ordningen (Skott, Jess, & Hansen, 

2010). Matematisk kunskap innefattar alltså, likt läs- och skrivkunnighet, tekniska 

kunskaper såsom att ställa upp modeller, använda korrekta begrepp med mera men 

kräver också på samma gång att utföraren synar, skapar och ifrågasätter modeller så att 

dessa utvecklas, något som tillhör det demokratiska tillvägagångssättet (Skott, Jess, & 

Hansen, 2010). Matematiken är alltså kritiskt synande i en demokratisk mening. När 

matematiken berör verkligheten genom modeller blir de kritiska frågeställningarna kring 

dess sannolikhet även samhälleliga sådana – vilket är ett återskapande av demokratin.  

2.2 Begreppet vardagsmatematik 
I och med att det inte finns en gängse definition av begreppet vardagsmatematik utgår 

den här uppsatsen från Engström och Magnes (2006) resonemang och definition av 

begreppet. Anledningen till att valet föll på Engström och Magnes (2006) definition var 

att begreppet i andra studier om vardagsmatematik inte definieras. Detta fenomen 

uppmärksammas även i kandidatuppsatsen Vad är vardagsmatematik? (2017) där 

författarna konstaterar att begreppets betydelse ofta tas för givet, så även i 

myndighetsdokument (Axelsson Svancar & Åsvik, 2017). Engström och Magne (2006)  

lyfter fram ett antal matematiska ämnesområden som kan antas vara av värde för en 

vuxen individs livskvalité och självständighet, det de anser vara vardagsmatematiska. 

Författarna inbegriper även yrkeskunskaper som ett av dessa områden och inkluderar 

därmed individens behov, snarare än enbart majoritetsbefolkningens, i begreppet 

vardagsmatematik (Engström & Magne, 2006). I den här uppsatsen används dock en 

snävare betydelse av begreppet då yrkeskunskaper exkluderas som en faktor att 

undersöka. Detta beror delvis på avgränsningar i undersökningen men också på 

undersökningens natur då frågeställningen utgår från det centrala innehåll som är 

gemensamt för samtliga kurser i Matematik 1. De kunskaper som undersöks utgår från de 

som kan anses vara relevanta för majoriteten av samhällsmedborgarna. 
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2.2.1 Är vardagsmatematiken nödvändig? 
Eva Pettersson skriver i sin licentiatuppsats Hur matematiska förmågor uttrycks och tas 

om hand i en pedagogisk praktik (2008) om hur elever med särskild matematisk 

begåvning bemöts och undervisas i svenska skolor. I uppsatsen beskriver hon också synen 

på matematik, att den å ena sidan kan vara negativt laddad på grund av tidigare 

obehagliga erfarenheter, men att den å andra sidan ofta ses som ett betydelsefullt och 

användbart ämne (Pettersson, 2008). Vidare framställer Pettersson (2008) Paul Ernests 

åtskiljande av de två begreppen nyttig respektive relevant matematik, där den tidigare 

handlar om ett kortsiktigt lärande för att nå vissa mål som av samhället anses nyttiga. 

Relevant matematik har istället, som namnet antyder, relevans för individen vilket 

innefattar att man tillgodogör sig kunskap för att långsiktigt kunna nå sina personliga mål 

(Pettersson, 2008). Pettersson (2008) återger även en tabell ur Ernests forskning som 

visar vad olika lärandemål kan ha för verklig påverkan på eleven. Tabellen återges från 

Pettersson (2008), se Tabell 1. Notera dock att en individs personliga mål kan 

sammansmälta med samhällets syn på nytta och att det därför bör påpekas att dessa mål 

inte står i stigande rangordning. Dessutom kan flera lärandemål existera för en och 

samma person.  

TABELL 1 LÄRANDEMÅLENS POTENTIELLA PÅVERKAN PÅ ELEVER.  

Mål Relaterade matematiska förmågor 
1. Nyttoinriktad kunskap att kunna uppvisa användbara 

matematiska färdigheter och en 
taluppfattning som räcker för att klara 
enklare arbete och att fungera i samhället 

2. Praktisk arbetsrelaterad kunskap att kunna lösa praktiska problem med 
matematik, speciellt industri‐ och 
arbetsinriktade problem. 

3. Avancerad specialistkunskap att ha förståelse för och förmågor i 
avancerad matematik, med 
specialistkunskap utöver gängse 
skolmatematik från avancerad 
gymnasiematematik till universitets‐ och 
forskarnivå. 

4. Uppskattning av matematik att uppskatta matematik som en disciplin 
inklusive dess struktur, inriktningar, 
matematikens historia och matematikens 
roll i kultur och samhälle i stort. 

5. Matematiskt självförtroende att känna trygghet i personliga 
matematikkunskaper, kunna se 
matematiska samband och lösa 
matematiska problem samt att kunna 
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skaffa nya kunskaper och färdigheter när 
det krävs. 

6. Social styrka genom matematik att bli stärkt som kritisk medborgare 
genom matematikkunskap och god 
taluppfattning samt förmåga att använda 
denna kunskap i sociala och politiska 
verksamhetsområden 

Från: Pettersson, E. (2008). Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en 
pedagogisk praktik. Växjö: Växjö universitet. 

Av målen i Tabell 1 påstår Pettersson (2008) att skolan oftast är benägen att fokusera på 

det första, den nyttoinriktade kunskapen, och att det är nyttoaspekten som i sin tur 

rättfärdigar att det är ett obligatoriskt skolämne. Hon menar att tanken om matematikens 

nytta är anledningen till att begreppet vardagsmatematik har uppstått och ställer det i 

relation till att de begåvade elever hon undersökt sällan är dragna till ämnet på grund av 

dess nytta (Pettersson, 2008). Istället är det andra aspekter av ämnet som lockar: 

spänningen och mystiken hos matematik ger ämnet ett egenvärde för den intresserade 

(Pettersson, 2008). Pettersson (2008) gör en poäng av att den vardagligt nyttiga 

matematiken inte nödvändigtvis lockar elever och säger istället att det viktigt att inte 

glömma bort att förmedla glädje och nyfikenhet i matematikundervisningen. 

Det är dock så att eleverna Pettersson undersökt är högbegåvade inom matematik och 

hennes forskning kan därför inte nödvändigtvis tillämpas på samtliga elever inom svensk 

skola. I studien Medelsta-matematik III – Eleverna räknar (2006) undersöker författarna 

Engström och Magne de i matematik 15 procent lägst presterande skolungdomar i 

Medelsta. Utgångspunkten för undersökningen är därmed närmast den motsatta jämfört 

med Pettersson och resonemang och resultat blir således, inte helt oväntat, annorlunda. 

Författarna anser att de upprepade gånger fått belägg för vardagsmatematikens centrala 

roll i matematikinlärandet (Engström & Magne, 2006). Detta behöver inte nödvändigtvis 

gå emot Petterssons resultat, snarare visar detta att de olika grupperna som undersöks 

har olika behov och att lågpresterande elever möjligen tycks gynnas av vardagsexempel. 

Engström och Magne (2006) skriver även om problemet med att det inte finns en gängse 

definition för begreppet vardagsmatematik, även om det finns en rådande diskussion 

kring vad vardagsmatematiken borde innehålla. Ett sätt för att närma sig en definition är 

enligt författarna att ställa sig frågan hur vuxna använder matematiken i vardagen, och 

där råkar svaret vara till 90 procent privatekonomi – resterande 10 procent gäller annan 

problemlösning (Engström & Magne, 2006). De talar dessutom om att vuxna personer 
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sällan använder sig av uppställningar eller redovisningssätt de lärt sig i skolan, eftersom 

det inte är av lika stor betydelse i verkligheten som det är i skolan (Engström & Magne, 

2006). Vuxna tycktes alltså använda sig av matematisk logik men inte formalitet. Detta är 

av intresse när man ställer vardagsmatematiken i förhållande till den rena matematiken 

eftersom den ena har relevans för hela befolkningen medan det är få individer som är i 

behov av formell matematik. 

Utifrån detta kan man ställa sig frågan vilken skolmatematik som är berättigad att lära ut 

till samtliga elever. Engström och Magne (2006) benämner detta som en pedagogisk 

paradox där de som matematikdidaktiker själva sällan använder formell matematik i vare 

sig arbetet eller vardagen. Motsägelsen ligger alltså i varför elever lär sig formaliteter som 

skapar möjligheten att i framtiden kunna lära sig svår matematik när det samtidigt är en 

mycket liten del av eleverna som kommer att göra detta (Engström & Magne, 2006). I 

undersökningar för hur matematiken används i vardagen framkommer att det förutom 

enkla beräkningar främst är problemlösningsförmågan, vilken i sig innefattar flera 

matematiska komponenter, som ställs på prov (Engström & Magne, 2006). Sådana 

komponenter kan innefatta problemformulering (uppställning), antaganden, metodval, 

beräkningar och dessa kan beröra områden som att beräkna tidsåtgång eller budgetera 

en semesterresa (Engström & Magne, 2006). Det Engström och Magne (2006) 

konstaterar är att den vardagliga användningen av matematiken är del av den sociala 

kompetensen och är således ett sätt för individen att få god livskvalitet och 

självständighet. Matematikens berättigande som obligatoriskt skolämne ligger alltså, 

enligt författarna, i dess potential att lära ut vardagskunskaper.  

I en australiensk studie, What Mathematics Calculations do Adults do in their Everyday 

Lives?  (2016), lät forskarna Northcote och Marshall vuxna australiensare rapportera hur 

de använder matematik under ett vanligt dygn. Deras resultat visar tydligt på en hög 

användning av grundskolematematik, främst addition och subtraktion där majoriteten av 

beräkningarna ansågs vara enkla och kunde utföras med endast huvudräkning 

(Northcote & Marshall, 2016). Utöver den låga frekvensen av skriftliga uträkningar 

rapporterade de medverkande i studien att lite mer än en tredjedel av alla genomförda 

beräkningar var uppskattningar (Northcote & Marshall, 2016). Detta menar författarna 

kan ställas i relation till att normen inom matematikläromedel är att uppgifterna 

efterfrågar en skriftlig uträkning som ska leda till ett exakt svar (Northcote & Marshall, 



Självständigt arbete D i matematikdidaktik  Emelie Johansson 
VT 2020  Ämneslärarprogrammet i matematik 

12 
 

2016). Northcote och Marshall (2016) påpekar dock att självrapporteringen innebär en 

osäkerhet i validitet då deltagarna nästan uteslutande rapporterade om uträkningar 

samtidigt som de troligtvis utelämnat exempelvis statistisk tolkning då den möjligtvis inte 

uppfattas som direkt matematisk. Av den anledningen ser författarna att den reella 

användningen av matematik i vardagen troligtvis är högre än inrapporterat (Northcote & 

Marshall, 2016).  

Baserat på sina resultat ger ändå författarna rekommendationen att lärare i högre grad 

bör lära ut huvudräkning och uppskattningar i och med att det är vad vuxna individer ofta 

använder sig av (Northcote & Marshall, 2016). Deras rekommendation grundas dock i ett 

material de själva poängterat är osäkert ur en validitetsaspekt på grund av en möjlig 

underrapportering. Dessutom har författarna inte heller undersökt om övning i 

huvudräkning i tidig ålder leder till att den vuxna individen klarar sig bättre i samhället. 

Sådan forskning har dock gjorts i Eriksson, Helenius och Ryves (2019) studie Using TIMSS 

items to evaluate the effectiveness of different instructional practices där de undersökt 

effektiviteten av olika undervisningsmetoder i flera länder. Studien visar att 

verklighetstrogna inlärningssituationer sällan upplevdes som vare sig verklighetstrogna 

eller bidrog till en ökad matematisk förståelse bland eleverna (Eriksson, Helenius, & Ryve, 

2019). Med den vetskapen är det alltså inte uppenbart om vardagsmatematik ska vara ett 

medel, mål eller både och. 

2.2.2 Lär man sig bättre av vardagsmatematik? 
Skolverket satsade under 2015 på kompetensutveckling för matematiklärare, det så 

kallade Matematiklyftet där forskning inom flertalet aspekter av matematikundervisning 

sammanställdes och tillgängliggjordes för både lärare och allmänhet. I artiklarna Hur man 

ökar elevernas motivation för matematik (Skolverket, 2015b)  och Hur man arbetar med 

elever som har matematikängslan (Skolverket, 2015a) diskuteras olika sätt att öka lusten 

och därmed kunskapsnivåerna inom matematik. Artiklarna publicerades i anknytning till 

modulen om elever på yrkesprogram, men forskningen i den är inte specifik för dem. I 

Hur man ökar elevernas motivation för matematik (2015b) utgår Skolverket från 

självbestämmandeteorin som talar om vikten om autonomi för inlärning. Enligt teorin 

kommer motivation ur tre medfödda psykologiska behov: känsla av kompetens, 

självbestämmande och tillhörighet (Ryan & Deci, 2000). I de fall en människa får dessa 

behov tillgodosedda ökar dennes motivation vilket i sin tur leder till en förbättrad 
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prestation och uthållighet när man tar sig an svåra uppgifter (Ryan & Deci, 2000). 

Skolverket (2015b) berör en rapport från Skolinspektionen som visar att elevernas 

motivation ökar om de ser den reella meningen med matematikundervisningen och 

tydligt inser vardagsnyttan för dem själva. Skolverket (2015b) tar också upp en egen 

rapport som klart visar att elever suktar efter mer verklighetsanknytning med infärgade 

uppgifter eftersom de upplever att de lär sig bättre på det sättet. Det är dock värt att 

poängtera att detta är elevernas subjektiva upplevelse Skolverket belyser, även om det 

stämmer väl överens med övrig forskning myndigheten lyfter fram. Både 

Skolinspektionens och Skolverkets resultat går hand i hand med självbestämmandeteorin 

eftersom känslor av delaktighet, kompetens och självbestämmande är viktiga faktorer för 

en inre motivation (Skolverket, 2015b).  

Den inre motivationen är i sin tur enligt en amerikansk studie viktigare än intelligens när 

det kommer till långsiktig prestation i matematik (Murayama et al., 2013). Känslan av 

självbestämmande tycks alltså öka om eleverna har en tydlig förankring i vardagen vilket 

i sin tur kan öka motivationen och även resultaten (Skolverket, 2015b). Skolverket 

(2015b) nämner även att känslan av autonomi mycket väl kan komma ur att få läsa på 

gymnasiet, eftersom det är ett aktivt val att göra det. Dessvärre kan då obligatoriska 

ämnen, som matematik, minska känslan av självbestämmande (Skolverket, 2015b). I den 

andra artikeln tar Skolverket (2015a) upp problemet med matematikängslan och hur 

man som lärare kan arbeta med att öka motivationen och stärka eleverna. Ett av de 

konkreta förslagen som förs fram är att lärare bör försöka förankra undervisningen i 

elevernas vardag genom att exempelvis ”relatera innehåll till vardagen” och ”arbeta med 

vardagliga uppgifter” (Skolverket, 2015a). Sammantaget tycks det alltså vara viktigt att 

arbeta för att öka motivationen eftersom det i sin tur leder till minskad oro och ökade 

prestationer. För att göra detta bör man enligt självbestämmandeteorin arbeta för att öka 

känslan av autonomi och delaktighet vilket tycks vara framgångsrikt att göra genom att 

arbeta med vardagsmatematik och vardagsexempel, något eleverna känner är 

egennyttigt. 

2.3 Läromedel 
Brehmers, Ryves och Van Steenbrugges (2016) litteraturgenomgång visar att läromedel 

har en central roll i den svenska matematikundervisningen. Detta genom att både vara 

den primära källan till räkneövningar för eleverna men även eftersom lärarna ofta 
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planerar sin undervisning utifrån det läromedel klassen har (Brehmer, Ryve, & Van 

Steenbrugge, 2016). Att lärare planerar sin undervisning med hjälp av kursboken sker 

faktiskt i en större utsträckning än utifrån Skolverkets kursplaner, detta trots att 

läromedel inte längre granskas för att säkerställa att de tillgodoser kursmålen (Brehmer, 

Ryve, & Van Steenbrugge, 2016). Det är därför relevant att studera läromedel för att 

undersöka hur väl de ger eleverna möjlighet att nå läroplanens uppsatta mål om 

demokrati genom att undersöka gemensamma aspekter av kursplanerna.  

Ett perspektiv som hade varit intressant att lyfta är hur eleverna använder läromedel. En 

läromedelsanalys kan enbart fånga vilka möjligheter eleverna får till att lära – inte hur väl 

eleverna faktiskt lär sig materialet, vilket Rezat lyfter i sin artikel The textbook-in-use: 

students’ utilization schemes of mathematics textbooks related to self-regulated 

practicing (2013) om hur tyska gymnasister använder sina matematikläromedel. 

Forskningsområdet kring användandet av läromedel, liksom både Rezat (2013) i sin 

artikel, men även Lena Heikka i sin licentiatuppsats Matematiklärares 

målkommunikation, en jämförelse av elevernas uppfattningar, lärarens beskrivningar och 

den realiserade undervisningen (2015) påpekar, är dessvärre begränsat. Rezat (2013) 

menar på att bristen på forskning kan bero på svårigheter i forskningsmetodik – eleverna 

använder exempelvis läromedlen även utanför skolan. En annan anledning är att 

läromedlen möjligtvis ses som ständigt lärarmedierade, alltså att lärare bestämmer hur 

och när de ska användas, varför det är vanligare att studera hur lärare använder 

läromedlen snarare än att fokus ligger på eleverna (Rezat, 2013). 

Synen på att läromedlen ständigt är lärarmedierade tycks dock inte stämma eftersom 

Rezat visat på att eleverna brukar sina läromedel på fem självreglerande sätt (Rezat, 

2013). Dessa är att använda boken för att lösa uppgifter, att öva, att införskaffa ny 

kunskap, intressedrivna aktiviteter samt metakognitiva aktiviteter (Rezat, 2013). Rezat 

(2013) påpekar dock att läraren har en viktig roll i elevernas användande av 

matematikläromedel såtillvida att de behöver stötta eleverna i hur man på bästa sätt 

använder sig av läromedlet. Detta eftersom Rezats resultat pekar på att eleverna når 

större framgång om de följer strukturen som läromedelsförfattarna avsett (Rezat, 2013). 

Jag har dock inte kunnat finna svensk forskning på området och utan insyn i huruvida 

tyska läromedel skiljer sig från svenska är det svårt att på ett framgångsrikt sätt applicera 

Rezats forskning på en svensk kontext. Av den anledningen undersöks endast vilka 
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möjligheter läromedlen ger eleverna, inte hur effektiva dessa läromedel faktiskt är i 

bruket eller hur de används.  
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3 Metod för läromedelsanalys 
I denna uppsats diskuteras vardagsmatematiska aspekter ur det centrala innehållet från 

läroplanen utifrån uppsatsens definition av vardagsmatematik. Vardagsmatematik är 

alltså de matematiska kunskaper som kan antas vara av värde för en vuxen individs 

livskvalité och självständighet. I urvalet av det centrala innehållet har antalet begränsats 

till tre stycken och det kan således finnas andra centrala innehåll som kan anses vara 

vardagsmatematiska. Dessa är dock bortvalda ur en avgränsningssynpunkt. Under tiden 

denna uppsats författas reviderar Skolverket de gymnasiala centrala innehållen i 

matematik. För uppsatsens samtida liksom framtida relevans jämförs därför enbart de 

centrala innehåll som återfinns bland både de nuvarande liksom de föreslagna målen. 

Detta innebär att de föreslagna kursplanerna har jämförts med de rådande och ur dessa 

har gemensamma centrala innehåll sammanställts. Av dessa gemensamma mål har de 

vardagsmatematiska målen bestämts. Dessa har sedan jämförts kurserna sinsemellan och 

de fem nedanstående vardagsmatematiska målen återfinns i samtliga Matematik 1-kurser 

i både den rådande samt den föreslagna kursplanen: 

 Linjära ekvationer 

 Problemlösning med utgångspunkt i yrkes- och samhällsliv liksom privatekonomi 

 Förändringsfaktor 

 Oberoende och beroende händelser, speciellt spel- och riskbedömning 

 Ränte- och amorteringsberäkning 

På grund av avgränsningar i omfång för uppsatsen kommer endast tre av dessa fem 

kursmål undersökas. Valet föll på att undersöka förändringsfaktor, oberoende och 

beroende händelser samt ränte- och amorteringsberäkning.  Utifrån de av Engström och 

Magnes (2006) framlagda områdena passar ovanstående centrala innehåll passar in i 

följande områden 

 Område 1. Privatekonomi 

 Område 2. Mediamatematik, till exempel information i tidningar och TV 

 Område 6. Samhällets ekonomi  (Engström & Magne, 2006) 

Förändringsfaktorn ligger till grund för effektiv procentuell uträkning och bör således ha 

stor påverkan på privat- liksom samhällsekonomiska aspekter av en persons vardagsliv. 

Även mer sociala aspekter som att tolka rabatterbjudanden i media och dylikt bör 

värderas. Dessutom spelar förändringsfaktorn roll i ränte- och amorteringsberäkning, 
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vilket i sin tur är en viktig del av privatekonomin, men som även spelar roll för att förstå 

samhällsekonomin i stort.  

Statistiska kunskaper har givetvis ett värde för att det möjliggör samhälleliga tolkningar 

och ett kritiskt tänkande gentemot statistiska påståenden, men det gemensamma centrala 

innehållet för samtliga matematikspår inom statistik gällde oberoende och beroende 

händelser. Detta har tillsynes inte ett lika stort värde, men då det är specificerat att 

innefatta spel- och riskbedömningar får det en starkare befästning i både område 1 och 2 

som listat av Engström och Magne (2006). Att kunna värdera reklam och förstå den låga 

sannolikheten för vinster på internetkasinon och dylikt bör anses vara angeläget eftersom 

spelmissbruket i samhället växer, speciellt bland unga män (Folkhälsomyndigheten, 

2020). Anledningen till att problemlösning valdes bort är för att det inte finns något 

specifikt kapitel, delkapitel eller uppslag i läromedlen utan snarare är invävt i uppgifter i 

andra kapitel. Linjära ekvationer å andra sidan valdes bort då området har ett större 

utrymme i läromedlen än de andra tre målen listade ovan. När exempelvis 

förändringsfaktor fyller ett uppslag upptar linjära ekvationer ett delkapitel.  

Följande aspekter undersöks hos de utvalda centrala innehållen för att kunna se hur 

vardagsmatematiken manifesterar sig i de olika kurserna och mellan de två förlagen: 

 Skiljer sig uppgifterna inom samma vardagsmatematiska centralt innehåll mellan  

o Böckerna inom samma serie på de olika kurserna (a, b & c) 

o Böckerna från olika förlag för samma kurs (a, b eller c)  

 Har uppgifterna tydlig anknytning till vardagslivet eller är de strikt matematiska? 

o Om ja, på vilket sätt? Är det någon skillnad mellan kurserna och/eller 

förlag? 

o Om nej, hur formuleras/utformas de? 

 Är uppgifterna lika? 

o Testas samma matematiska förmågor?  

o Återanvänds samma uppgifter inom samma serie? 

 Finns det en skillnad i svårighetsgrad? 

o Har något läromedel fler uppgifter med ledande frågor? 

3.1 Undersökta läromedel 
I valet av litteratur var den initiala avsikten att undersöka de två bäst säljande 

läromedelsserierna för Matematik 1 och därför kontaktades samtliga förlag som ederar 

läromedel för alla Matematik 1-kurser för att be om försäljningsstatistik. Följande fyra 

förlag kontaktades: Gleerups, Liber, Sanoma och Natur & Kultur. Samtliga av dessa 

kontaktades via e-post men dessvärre ville inget av förlagen dela med sig av sina 
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försäljningssiffror. En sak som dock framkom ur mejlväxlingen med förlaget Natur & 

Kultur var att deras Matematik 5000-serie är marknadsledande. I övrigt går alltså inte att 

säkert säga vilken serie som är flitigast använd. Matematik 5000 var ett självklart val i och 

med dess ledande position på marknaden men vad gäller det andra valet valdes Sanomas 

serie Origo eftersom den var lätt att få tag på, samt uppskattas vara välanvänd enligt 

Brehmer, Ryve och Van Steenbrugge (2016). 

Vad gäller upplägget av de undersökta läromedlen är både Matematik 50001 och Origo2 

uppbyggda av kapitel med avsnitt som föregås av teoriavsnitt med lösta exempel och 

därefter finns uppgifter på tre svårighetsnivåer. Utöver det finns i slutet av läromedlen en 

svarsdel där korrekta svar och ledtrådar finns till uppgifterna. I slutet av varje kapitel 

finns dessutom blandade övningsuppgifter från kapitlet. Båda bokserierna har även 

uppslag med matematisk historia liksom uppslag med problemlösningskaraktär där 

eleverna uppmanas samarbeta med varandra. I både Origo och Matematik 5000 finner 

man uppgifter på olika nivåer, där de, i stigande svårighetsgrad, kallas Nivå 1, 2 eller 3 i 

den tidigare och a, b eller c i den senare. Dessa nivåer står i stigande svårighetsgrad. I den 

här jämförelsen kommer endast Nivå 1- och a-uppgifter jämföras. Detta beror både på 

avgränsningar i omfång men också eftersom dessa uppgifter enligt läroboksförfattarna 

anses vara grundläggande. Anledningen till att denna nivå valdes är för att uppgifterna 

därmed i någon utsträckning bör täcka samma grundläggande vardagsmatematiska 

kunskaper. Dessutom visar exempelvis Sidenvall, Lithner och Jäder (2015) att 

majoriteten av elever inte räknar uppgifter på högre nivå än den första.  

Värt att notera är att författarna till Matematik Origo 1a (Olofsson & Gerholm, 2017) inte 

är medförfattare till varken Matematik Origo 1b (Szabo et al., 2011a) eller Matematik 

Origo 1c (Szabo et al., 2011b). Detta kan ställas i kontrast till att författarna till Matematik 

5000 1a (Alfredsson, Erixon, & Heikne, 2011) författat även Matematik 5000 1b 

                                                             
1 I de fall läromedlen i bokserien Matematik 5000 omnämns som en enhet avses böckerna 
Alfredsson, L., Bråting, K., Erixon, P., & Heikne, H. (2011). Matematik 5000 1b. Stockholm: Natur & Kultur. 
Alfredsson, L., Bråting, K., Erixon, P., & Heikne, H. (2011). Matematik 5000 1c. Stockholm: Natur & Kultur. 
Alfredsson, L., Erixon, P., & Heikne, H. (2011). Matematik 5000 1a. Stockholm: Natur & Kultur. 
2 I de fall läromedlen i bokserien Origo omnämns som en enhet avses böckerna 
Olofsson, K., & Gerholm, V. (2017). Matematik Origo 1a. Stockholm: Sanoma Utbildning 
Szabo, A., Larson, N., Viklund, G., Dufåker, D., & Marklund, M. (2011). Matematik Origo 1b. Stockholm: 
Sanoma Utbildning. 
Szabo, A., Larson, N., Viklund, G., Dufåker, D., & Marklund, M. (2011). Matematik Origo 1c. Stockholm: 
Sanoma Utbildning. 
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(Alfredsson, Bråting, Erixon, & Heikne, 2011a) och Matematik 5000 1c (Alfredsson, 

Bråting, Erixon, & Heikne, 2011b), men i de två senare fallen med en medförfattare till. 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Jämförelsen av läromedlen bygger på två olika sorters kvalitativa innehållsanalyser där 

den ena sorten används mellan läromedlen i samma serie och den andra används för att 

jämföra läromedlen från olika förlag. Den kvalitativa innehållsanalysen är en metod för 

att beskriva och finna kvalitéer i ett mindre antal texter (Kullenberg, 2019). I denna 

uppsats kommer detta utföras genom närläsning med ett tematiskt tankesätt, alltså: varje 

matematikuppgift läses och tillskrivs ett tema, eller en kod. Metoden går ut på att man 

skapar ett kodschema där ett antal kvalitéer uttrycks och därefter genomsöks texterna 

efter dessa kodord (Kullenberg, 2019). Till skillnad från den kvantitativa analysen kan 

även omgivande text intolkas, vilket gör att metoden kräver en viss flexibilitet då nya 

upptäckter kan göras som behöver läggas till i kodschemat vilket innebär att samtliga 

texter behöver läsas om utifrån det nya schemat (Kullenberg, 2019).  

Grundfrågan som undersökts är huruvida uppgifterna inom samma vardagsmatematiska 

centralt innehåll skiljer sig åt mellan böckerna från samma serie liksom mellan böckerna 

från olika förlag. Den första frågan som undersöks är om uppgifterna har tydlig koppling 

till vardagslivet eller om de formuleras strikt matematiskt. Med ”koppling till 

vardagslivet” avses de uppgifter som innehåller egennamn (t.ex. Ralph), personliga 

pronomen (t.ex. hon) eller andra konkreta substantiv (t.ex. cykel). Strikt matematiska 

uppgifter å andra sidan innehåller ingen av dessa. Tal 4203 i Origo 1a får exemplifiera en 

strikt matematisk uppgift: 

4203 Vilken förändringsfaktor svarar mot  

           a) en minskning med 1,5%  

           b) en ökning med 102% 

    (Olofsson & Gerholm, 2017) 

På samma sätt är tal 2229 i Matematik 5000 1a ett exempel på en vardaglig uppgift 

2229 Jennifers månadshyra är 5 350 kr.  

           Den ska höjas med 4%.  

           Beräkna den nya hyran. 

    (Alfredsson, Erixon, & Heikne, 2011) 
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Vidare undersöks i denna fråga om det är någon skillnad i antalet vardagsmatematiska 

uppgifter mellan kurserna och/eller förlagen. Dessutom undersöks hur de strikt 

matematiska uppgifterna ser ut, om det finns någonting som kännetecknar dem. 

Den andra frågan som studeras är huruvida uppgifterna är lika, givet att de ska behandla 

samma matematiska nivå och innehåll. Här behövs ett kodsystem för att på ett likvärdigt 

sätt kunna jämföra eftersom böckerna har olika författare och således är olika i uttrycket. 

Kodschemat som används baseras på de sju matematiska förmågorna Juter beskriver i sin 

artikel De matematiska förmågorna (2014) som Skolverket publicerade under den första 

modulen till Matematiklyftet. Dessa förmågor återfinns också i Skolverkets styrdokument 

för matematik. Varje förmåga får en kod (se nedan) och med hjälp av dessa tilldelas 

uppgifterna koder baserat på vilka förmågor som utmanas i uppgiften. En uppgift kan 

beröra flera förmågor men för att undvika att en uppgift tillskrivs flera koder kommer 

därför den mest prominenta förmågan att kodas. Dessutom undersöks om det inom 

samma förlag förekommer att exakt samma uppgifter används i flera av kursböckerna. 

De matematiska förmågorna är som följer 

 Procedurförmåga (P) 

o kan utföra procedurer, lösa olika rutinuppgifter 

o kan välja vilken procedur som ska användas 

 Problemlösningsförmåga (PL) 

o har inte på förhand en metod för att lösa problemet. 

 Begreppsförmåga (B) 

o kan beskriva begrepp utifrån definitioner och begreppens egenskaper. 

 Modelleringsförmåga (M) 

o kan beskriva en händelse eller ett samband från verkligheten eller en fiktiv 

händelse med en matematisk modell.  

 Resonemangsförmåga (Res) 

o kan driva en matematisk argumentation med hjälp av begrepp och 

procedurer  

 Kommunikationsförmåga (K) 

o kan använda symboler, grafer, modeller och andra representationer för att 

kommunicera  

o kan organisera och redogöra för det egna tänkandet inför andra 

 Relevansförmåga (Rel) 

o kan se matematikens roll i ett sammanhang, till exempel i andra ämnen och 
i verkliga situationer. 

Följande beskrivningar av kodningen baseras på Juter (2014). I kodningen av uppgifterna 

anses en uppgift som testar procedurförmåga vara sådan att uppgiften kan lösas med 
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hjälp av de procedurer som gås igenom i inledningen till uppslaget. Alternativt antas 

eleven ha kunskaper för proceduren från grundskolan eller tidigare kapitel i läromedlet. 

Problemlösningsförmågan utmanas i de fall eleven sedan tidigare inte har en procedur att 

lösa uppgiften med. Uppgiften testar begreppsförmågan i de fall begrepp och definitioner 

är centrala, uppgiften ska alltså inte främst innefatta en uträkning utan enbart visa 

begreppsförståelse. Modelleringsförmåga handlar främst om att göra skriven text till 

matematiska uppställningar. Resonemangsförmågan liknar problemlösningsförmågan 

såtillvida att uppgiften ska syfta till att använda resonemang för att lösa ett problem men 

med skillnaden att resonemangsförmågan innefattar tidigare kända procedurer som 

eventuellt ska användas på ett nytt sätt. Att finna uppgifter som testar 

kommunikationsförmågan är svårare i och med att förmågan främst bör testas 

tillsammans med andra människor men det handlar om att kunna kommunicera 

matematik. En uppgift som utmanar relevansförmågan är sådan att den exempelvis 

handlar om att ta en rent matematisk uppgift och förklara vad för sorts fenomen den kan 

beskriva. 

För att besvara frågan om uppgifterna är lika undersöks till sist också om det finns någon 

nivåskillnad mellan uppgifterna, alltså om uppgifterna är enklare eller svårare om eleven 

läser a-, b- eller c-spåret. Med avsikten att nå högre reliabilitet har ett kriterium satts upp 

för att bedöma svårighetsgrad: om uppgifter som bedöms vara lika enligt ovan skiljer sig 

i formulering mellan kurserna. Närmare bestämt undersöks om det finns fler eller färre 

ledande frågor som hjälper eleven på rätt väg i vissa serier. Begreppet ledande frågor kan 

exemplifieras med uppgift 2204 ur Matematik 5000 1b där delfråga a) hjälper eleven att 

lösa delfråga b). 

2204 Ett månadskort för buss kostar 750 kr, 

   men priset kommer att höjas med 12%.  

           a) Hur stor blir höjningen i kronor? 

           b) Vad kommer månadskortet att kosta 

           efter höjningen? 

   (Alfredsson, Bråting, Erixon, & Heikne, 2011a) 

Resonemanget om att svårighetsgraden kan studeras genom att undersöka ledande 

frågor bygger på Sidenvall, Lithner och Jäders artikel Students’ reasoning in mathematics 

textbook tasksolving (2015). I studien undersöker de elevers resonemang när de arbetar 

med uppgifter i sina läromedel (Sidenvall et al., 2015). Författarna gör en distinktion 
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mellan olika sorters resonemang där den huvudsakliga skillnaden ligger i om de är 

algoritmiskt resonerande, AR, eller kreativt matematiskt resonerande, CMR, som används 

(Sidenvall et al., 2015).  Den senare, CMR, svarar mot vad Skolverket kallar 

problemlösning medan den tidigare primärt motsvarar procedurförmågan men även i 

viss mån resonemangsförmågan (Sidenvall et al., 2015). Läromedlen som används i 

studien är desamma som undersöks i denna uppsats och författarna påpekar att endast 

cirka 7 % av läromedlens samtliga uppgifter är av problemlösningskaraktär, varav inga 

av dessa uppgifter återfinns på Nivå 1 eller motsvarande (Sidenvall et al., 2015). I denna 

studie är tolkningen att desto mindre självständigt tänkande som krävs för att lösa en 

uppgift – desto enklare anses den vara.  

Vidare visar studien också på att ta stöd av läromedlet för att lösa uppgiften (en form av 

AR) var ett framgångsrikt sätt för att korrekt lösa uppgifter på (Sidenvall et al., 2015). 

Visserligen avsåg inte författarna ledande uppgifter, som det är definierat i denna uppsats, 

som läromedelsstöd utan främst då eleverna använde tidigare genomgångar i läromedlet 

för att lösa en uppgift (Sidenvall et al., 2015).  Sammantaget kan dock konstateras att 

desto mer hjälp på vägen, desto högre grad av korrekthet i lösningarna. Således görs 

antagandet att uppgifter med ledande frågor torde göra uppgiften lättare. Det är alltså 

relevant att undersöka skillnader i förekomst av ledande frågor eftersom de till en lägre 

grad tycks bidra till en matematisk självständighet. Därför är det av intresse att undersöka 

om det finns någon grad av lägre eller högre självständighet bland de olika spåren för att 

se om vissa elever ges möjlighet att utveckla förmågor som de andra inte får. 
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4 Resultat av läromedelsanalys 
Den kvalitativa analysen syftar, som tidigare nämnts, till att besvara om uppgifterna inom 

samma vardagsmatematiska centrala innehåll skiljer sig åt mellan läromedlen inom 

samma serie på de olika kurserna (a, b & c) liksom läromedlen från olika förlag för samma 

kurs (a, b eller c). Detta genom att undersöka om 

 uppgifterna är lika såtillvida att de testar samma matematiska förmågor samt om 

räkneuppgifter återanvänds inom samma bokserie. 

 uppgifterna har tydlig anknytning till vardagslivet eller om de är strikt 

matematiska. 

 det finns en skillnad i svårighetsgrad hos uppgifterna. 

Eftersom den övergripande frågeställningen, alltså huruvida läromedlen manifesterar 

vardagsmatematiken likadant oavsett vilket spår eleven läser, besvaras med hjälp av de 

tre listade frågeställningar ovan behandlas den därför djupare i diskussionen. I denna del 

av uppsatsen lyfts de kvantifierbara aspekterna av frågan.  

Som en generell kommentar om böckerna kan sägas att inom de områden som studeras 

är det i bokserien Matematik 5000 endast avsnittet om förändringsfaktor som skiljer sig 

mellan böckerna a, b och c (Alfredsson, Bråting, Erixon, & Heikne, 2011a, 2011b) 

(Alfredsson, Erixon, & Heikne, 2011). I samtliga övriga studerade områden återanvändes 

både uppgifter och teoriavsnitt. För avsnittet med förändringsfaktor var dock b- och a-

spåret överlag detsamma även om uppgifternas formuleringar ändrats något, t.ex. 2206 i 

b jämfört med 2228 i a. 

2206 Ett föl väger 50 kg. En månad senare har vikten ökat med 20%.  

           a) Vilken är förändringsfaktorn? 

           b) Beräkna den nya vikten genom att multiplicera förändringsfaktorn med 

                den nya vikten. 

 (Alfredsson, Bråting, Erixon, & Heikne, Matematik 5000 1b, 2011a) 

2228 En stenlagd uteplats med ytan 50m2 byggs ut 20% 

           a) Vilken är förändringsfaktorn? 

           b) Beräkna altanens yta genom att multiplicera förändringsfaktorn med 

                den nya vikten. 

  (Alfredsson, Erixon, & Heikne, Matematik 5000 1a, 2011) 

Däremot var det en större skillnad mellan c och de två förstnämnda där både 

teoriavsnittet och uppgifterna skiljde sig mellan spåren. I c-boken fanns bland annat 

uppgifter som syftade till att undersöka hur ett värde såg ut innan en viss procentuell 
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förändring skedde snarare än att enbart räkna ut ett värde efter förändringen som i 

uppgifterna 2206 och 2228 visar. Exempel från bok c 

2214 Efter en löneökning på 8% är Sandras månadslön 19 980 kr.  

           Vad var lönen före ökningen? 

   (Alfredsson, Bråting, Erixon, & Heikne, 2011a) 

4.1 De matematiska förmågorna 
Totalt undersöktes 194 uppgifter och den procentuella fördelningen av förmågorna i 

dessa kan utläsas ur Tabell 2. Av dessa 194 uppgifter berörde ingen 

problemlösningsförmågan, i enlighet med Sidenvall, Lithner och Jäders (2015) 

observation. Undersökningen visade även att ingen av böckerna utmanade 

modelleringsförmågan, vilket troligtvis kan förklaras med att problemlösningsförmågan 

ofta koexisterar med modelleringsförmågan. Samtliga uppgifter utmanade till största del 

procedurförmågan, det vill säga att de kunde lösas med hjälp av tidigare införskaffade 

kunskaper eller läromedlets teoriavsnitt. Andelen procedurförmågeuppgifter varierade 

mellan 86% i Matematik 5000 1c och 55% i Matematik Origo 1a. Här utmärker sig 

Matematik Origo 1a då övriga böcker hade en variation mellan 75–86%. Alla läromedel 

testade även begrepps- samt resonemangsförmågan i någon utsträckning. Av 

begreppsförmågan skiljde sig det procentuellt sett åt mellan 3% i Matematik Origo 1c och 

21% i Matematik Origo 1a. Begreppsförmågan var relativt jämnt fördelad i Matematik 

5000-serien, mellan 7–13% medan det inom Origo-serien var en större skillnad. Liksom 

begreppsförmågan var resonemangsförmågan jämnt fördelad mellan Matematik 5000-

böckerna, 7% i samtliga medan det i Origo finns en fördelning mellan 13–19%. De 

undersökta uppgifterna i Matematik 5000-böckerna testade inga andra förmågor. 

Matematik Origo 1c och Matematik Origo 1b testade även relevansförmågan i 2 respektive 

1 av de undersökta uppgifterna medan Matematik Origo 1a hade 2 uppgifter som utmanar 

kommunikationsförmågan.  

TABELL 2 FÖRDELNING AV MATEMATISKA FÖRMÅGOR I LÄROMEDELSUPPGIFTERNA 

 PL B P M Res K Rel 

Matematik 
5000 1c 

0 2/30 
7% 

26/30 
86% 

0 2/30 
7% 

0 0 

Origo 1c 
 

0 1/32 
3% 

24/32 
75% 

0 5/32 
16% 

0 2/32 
6% 

Matematik 
5000 1b 

0 3/28 
11% 

23/28 
75% 

0 2/28 
7% 

0 0 
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Origo 1b 
 

0 2/32 
6% 

25/32 
78% 

0 4/32 
13% 

0 1/32 
3% 

Matematik 
5000 1a 

0 4/30 
13% 

24/30 
80% 

0 2/30 
7% 

0 0 

Origo 1a 
 

0 9/42 
21% 

23/42 
55% 

0 8/42 
19% 

2/42 
5% 

0 

 

I Figur 1-6 nedan syns den procentuella fördelningen av de matematiska förmågorna hos 

respektive läromedel.  

 

Matematik 5000 1a

B P Res

Origo 1b

B P Res Rel

Matematik 5000 1b

B P Res

Origo 1a

B P Res K

Origo 1c

B P Res Rel

Matematik 5000 1c

B P Res

FIGUR 3 PROCENTUELL FÖRDELNING 

AV FÖRMÅGORNA I MATEMATIK 5000 

1A 

FIGUR 2 PROCENTUELL FÖRDELNING 

AV FÖRMÅGORNA I MATEMATIK 5000 

1B 

FIGUR 1 PROCENTUELL FÖRDELNING 

AV FÖRMÅGORNA I MATEMATIK 5000 

1C 

FIGUR 1 PROCENTUELL FÖRDELNING 

AV FÖRMÅGORNA I ORIGO 1C 
FIGUR 5 PROCENTUELL FÖRDELNING 

AV FÖRMÅGORNA I ORIGO 1B 
FIGUR 6 PROCENTUELL FÖRDELNING 

AV FÖRMÅGORNA I ORIGO 1A 
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4.2 Anknytning till vardagslivet 
Innan analysen av den andra delfrågan, om uppgifterna har tydlig anknytning till 

vardagslivet eller ej, kan påbörjas vill jag påminna läsaren om uppsatsens definition av 

uppgifter med anknytning till vardagslivet. Dessa definieras som de uppgifter som 

innehåller egennamn, personliga pronomen eller andra konkreta substantiv. Strikt 

matematiska uppgifter å andra sidan är de uppgifter som inte innehåller dessa. 

Genomgående i samtliga studerande läromedel är att andelen vardagliga uppgifter är hög. 

Procentuellt sett varierar det mellan 88–93% med variation både inom och mellan 

läromedelsserierna, vilket kan ses i Tabell 3. I Tabell 4 framgår hur fördelningen av de 

matematiska förmågorna ser ut bland de strikt matematiska, icke-vardagliga, uppgifterna. 

En tydlig tendens är att en stor andel är begreppsförmågor, speciellt i Matematik 5000-

serien där endast en uppgift testade en annan förmåga, nämligen procedurförmågan. 

Bland böckerna i Origo-serien finns en större spridning där det bland annat för de strikt 

matematiska uppgifterna i boken för c-spåret till hälften är uppgifter som testar 

relevansförmågan. Spridningen inom bokserien ter sig alltså stor. Det är dock att ta i 

beaktande att det är ett litet antal uppgifter det rör sig om och den procentuella skillnaden 

blir därför genast stor vid enstaka avvikelser.  

För att undersöka svårighetsgraden sattes som tidigare nämnt upp ett kriterium upp om 

uppgiften hade ledande frågor med avseende att leda eleven mot rätt lösning. I Tabell 3 

kan utläsas skillnaderna i procent som varierade mellan 9% och 37%.  

TABELL 3 ANDELEN VARDAGLIGA RESPEKTIVE LEDANDE UPPGIFTER 

 Vardagliga Ledande  

Matematik 5000 1c 27/30 
90% 

8/30 
27% 

Origo 1c 
 

28/32 
88% 

4/32 
13% 

Matematik 5000 1b 26/28 
93% 

8/28 
29% 

Origo 1b 
 

29/32 
91% 

3/32 
9% 

Matematik 5000 1a 28/30 
93% 

11/30 
37% 

Origo 1a 
 

37/42 
88% 

6/42 
14% 
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TABELL 4 FÖRDELNING AV MATEMATISKA FÖRMÅGOR BLAND DE STRIKT MATEMATISKA UPPGIFTERNA  

 PL B P M Res K Rel 

Matematik 
5000 1c 

0 2/3 
67% 

1/3 
33% 

0 0 0 0 

Origo 1c 
 

0 1/4 
25% 

1/4 
25% 

0 0 0 2/4 
50% 

Matematik 
5000 1b 

0 2/2 
100% 

0 0 0 
 

0 0 

Origo 1b 
 

0 2/3 
67% 

0 0 0 0 1/3 
33% 

Matematik 
5000 1a 

0 2/2 
100% 

0 0 0 0 0 

Origo 1a 
 

0 4/5 
80% 

0 0 0 1/5 
20% 

0 
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5 Diskussion 
5.1 Avgränsningar 
I uppsatsen har ett flertal avgränsningar gjorts för att minska omfånget och öka 

relevansen. En grundläggande avgränsning gäller uppsatsens definition av 

vardagsmatematik. Denna är baserad på Engström och Magnes (2006) definition men för 

att öka relevansen exkluderades yrkeskunskaper då dessa inte är generella för samtliga 

elever som läser Matematik 1. Således passar inte yrkeskunskaper in i undersökningen 

då denna gäller gemensamma nödvändiga vardagsmatematiska kunskaper. Vidare 

undersöks enbart uppgifter av läromedlens lägsta svårighetsnivå eftersom det också 

handlar om grundläggande nödvändiga kunskaper. Detta minskade också 

undersökningens omfång. 

Alla vardagsmatematiska delar av det centrala innehållet undersöktes inte utan 

begränsades för att minska omfånget. Därför valdes tre centrala innehåll för att 

undersökas och urvalet baserades delvis på hur stort utrymme området upptog i 

läromedlet. Dessutom valdes ett område bort eftersom det inte fanns ett tydligt delkapitel 

i läromedlen vilket skulle gjort undersökningen mindre tillförlitlig. 

5.2 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 
Värt att nämna är att denna uppsats inte undersöker faktisk inlärning eller 

kunskapsförmedling utan bara vilka möjligheter de undersökta läromedlen erbjuder. 

Valet av kriterier till läromedelsanalysen grundande sig i tidigare forskning. Dock gjordes 

ett antagande om att svårighetsgrad kan mätas genom kriteriet ledande uppgifter vilket 

tidigare studier inte direkt kan styrka. Forskning inom närliggande områden utgjorde 

dock grunden för resonemanget till att ledande frågor gör en uppgift enklare. 

De matematiska förmågorna som användes i kodningen av uppgifterna är vedertagna och 

väldefinierade samt har en hög relevans i och med att de återfinns i det centrala innehållet 

i gymnasiematematiken. Kriterierna för vardagsanknytning respektive ledande frågor 

definierades tydligt även om de inte är hämtade ur tidigare forskning. Samtliga 

kodningskriterier var alltså entydiga men det bör poängteras att kodningen enbart 

utfördes av författaren själv. 

Uppsatsens generaliserbarhet begränsas i och med att endast två läromedelsserier 

undersökts samt att antalet uppgifter var relativt låg på grund av avgränsningar i omfång. 

Detta möjliggjorde dock en noggrannare undersökning men det är värt att poängtera att 
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resultaten från läromedelsanalysen inte kan tala för hur det ser ut generellt i de 

undersökta läromedlen. Inte heller visar studien hur det ser ut i de läromedel som finns 

på svenska marknaden i stort. 

5.3 Litteraturgenomgång 
5.3.1 Vardagsmatematik 
Uppsatsens syfte är att undersöka om alla gymnasieelever genom matematikläromedlen 

ges möjlighet att utveckla likvärdiga vardagsmatematiska kunskaper, för att i 

förlängningen svara på om läromedlen tillgodoser läroplanens krav på att införliva 

demokratiska värderingar. För att svara på det behövs det först redas ut huruvida det 

finns gemensamma vardagsmatematiska kunskapsbehov som berättigar att samtliga 

gymnasieelever studerar matematik. De studier som diskuterats i denna uppsats visar 

återkommande att gemene man till största del verkar använda en grundläggande 

matematik, främst de fyra räknesätten, för att lösa sina vardagsbestyr. Med den vetskapen 

skulle det vara möjligt att argumentera för att matematikens demokratiska syfte, att bidra 

till självständiga individer, kan uppfyllas redan efter de tidiga åren i grundskolan. Men 

dessa undersökningar visar också att en del av matematiken vuxna använder är av en 

problemlösande karaktär som inte alltid kan lösas av enbart enklare matematik. 

Dessutom påpekar Northcote och Marshall (2016) att det finns en stor sannolikhet att 

inrapporterade resultat av hur vuxna använder sig av matematik inte nödvändigtvis 

speglar alla aspekter. De poängterade hur ingen hade rapporterat in att de tolkat statistik 

när de läste morgontidningen trots att någon säkert läste sportspalten och tog del av 

sådan information. 

Det leder till en annan aspekt av vardagsmatematikens nytta, eller kanske till och med 

matematikens nödvändighet i stort i skolan. Det är svårt för individer att fullt ut se nyttan 

av matematiken de läste i skolan och det är ännu svårare att förutse vilken sorts 

matematik en individ kommer att ha nytta av. Av studierna som diskuterats i uppsatsen 

framkommer att de flesta vuxna främst använder informella beräkningar med de fyra 

räknesätten. I dessa studier har också problemlösningsförmågan uttalats vara viktig, 

vilket är intressant då förekomsten av problemlösningsuppgifter på den nivå som 

studerats i uppsatsen är icke-existerande. Tidigare i uppsatsen berördes det att kunskap 

om sannolikhet är nödvändigt för att förstå riskerna med spel och talades också om att 

spelmissbruket i samhället ökar. I matematikläromedlen som undersöktes fanns dock 
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inga räkneuppgifter som direkt berörde det, endast hur man genomför enkla 

sannolikhetsberäkningar. Därför är det värt att uppmuntra lärare till att självmant 

diskutera det som en del av den demokratiska aspekten av matematikundervisning. 

5.3.2 Matematikens nytta 
Vidare gällande den framtida nyttan av skolmatematiken behöver även begreppen nyttig- 

respektive relevant matematik lyftas där Pettersson (2008) menade att nyttoaspekten 

var det som berättigar en gemensam skolmatematik. Den nyttoinriktade kunskapen är 

alltså den som möjliggör för en individ att hen klarar av att fungera i samhället. Dock är 

relevant matematik i form av både matematiskt självförtroende men kanske främst 

genom den så kallade sociala styrkan högst väsentlig för att berättiga skolans 

gemensamma matematik. Att vara stärkt som demokratisk medborgare genom sina 

matematiska kunskaper är en del av det demokratiska uppdrag som uttrycks i läroplanen. 

Det finns alltså en mångfacetterad grund som berättigar att alla elever studerar 

matematik på gymnasiet, vilket också i någon mån speglas i det centrala innehållet för 

Matematik 1. 

Det finns delar av det centrala innehållet som är gemensamma för alla Matematik 1-

kurser varav fem av dessa överensstämde med uppsatsens definition för 

vardagsmatematik. Även om Skolverket inte uttryckligen benämner dessa centrala 

innehåll som vardagsmatematiska visar det ändå på att det finns vissa aspekter av 

matematiken som anses nödvändiga för alla gymnasister oavsett programinriktning. 

Detta faller väl in under läroplanens mål om att undervisningen också har ett högre mål, 

att utbilda demokratiska medborgare. Mer specifikt har den här uppsatsen behandlat hur 

jämställdhet anknyter till individens frihet och självständighet att navigera i samhället. 

Det signaleras alltså från Skolverkets håll att vissa matematiska kunskaper är nödvändiga 

oavsett gymnasieinriktning vilket också gör att Skolverket själva till viss del visar på en 

jämställdhetsaspekt av matematiken. 

5.4 Läromedelsanalys 
5.4.1 Matematiska förmågor 
Generellt om läromedlen kan sägas att det i Origo, i jämförelse med Matematik 5000, finns 

färre identiska uppslag i de avsnitt som undersökts. Både de inledande exemplen och 

teoriavsnitten var annorlunda till antingen formulering eller utformning och detsamma 

gäller uppgifterna. I Origo var exemplen och uppgifterna i högre grad detsamma i c- och 
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b-spåret medan a-spåret mer sällan liknade de andra böckerna, vilket skiljer sig från 

Matematik 5000 där b- och a-spåret delade fler uppgifter och exempel. 

När det gäller vilka matematiska förmågor som testas i de undersökta läromedlen skiljer 

det sig åt både mellan men även inom läromedelsserierna. Inom läromedlen från samma 

förlag är det störst skillnad bland Origo-böckerna. I dessa böcker återanvändes inte hela 

uppslag med teoriavsnitt och övningsuppgifter från en bok till en annan, vilket det gjorde 

i Matematik 5000-serien i alla utom ett fall, förändringsfaktorn i 1c-boken. Detta skulle 

möjligtvis kunnat förklaras av att det är olika författare till Matematik Origo 1a än till 

Matematik Origo 1c och Matematik Origo 1b. Det tycks dock inte vara en rimlig förklaring 

då de två senare nämnda böckerna delar författare. Snarare verkar det som att 

läromedelsförfattarna av någon anledning ansett det nödvändigt att skapa olika uppgifter 

beroende på vilken matematikkurs man läser.  

Fördelningen av förmågorna inom läromedelsserien speglar också detta. Uppgifterna är 

inte bara olika till det yttre utan testar i någon utsträckning också olika förmågor. Dock 

bör poängteras att Matematik 5000-serien visserligen har läromedel som är mer jämlika 

i sin fördelning av förmågorna, främst då författarna återanvänder hela uppslag, men 

dessa läromedel testar färre förmågor. Jämlikheten är alltså högre i denna bokserie men 

i och med att elever som använder Origo-serien ges möjlighet att utveckla fler förmågor 

än de som använder läromedlen i Matematik 5000, även om fördelningen inte är jämlik 

böckerna emellan. Ur en demokratisk aspekt om självständighet är det fördelaktigare att 

få utveckla flera matematiska förmågor men i förhållande till frågeställningen kan 

konstateras att de inte ges likvärdiga möjligheter. 

Alla läromedel testar procedur-, begrepps- och resonemangsförmågan med en majoritet 

av uppgifter som testar procedurförmågan. Detta är oturligt ur ett demokratiskt 

perspektiv eftersom forskningen pekar på att det sällan är den formella matematiken som 

oftast används i vardagen. Med den vetskapen skulle uppgifter som övar olika 

matematiska förmågor troligtvis vara mer fördelaktigt för att skapa medborgare som kan 

nyttja sin matematiska kunskap till fullo. Det som dock är än mer oturligt är att det inte 

finns några uppgifter som testar vare sig problemlösningsförmågan eller 

modelleringsförmågan. Dessa förmågor är relativt tätt sammanbundna och det är inte 

förvånansvärt att ingendera existerar om inte den andra gör det. 

Problemlösningsförmågan är dock ändå en viktig komponent till matematisk 
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självständighet – något som är centralt för den demokratiska aspekten som undersökts. 

Matematisk problemlösningsförmåga tycks inte förekomma i en majoritet av de 

matematiska problem en individ ställs inför i vardagen men då detta händer måste det 

onekligen vara fördelaktigt att ha fått öva den innan. Problemlösningsförmågan handlar 

just om att kunna lösa ett problem man inte tidigare stött på, och att kunna hitta en lösning 

är en del av en självständighet kring matematiken. 

5.4.2 Svårighetsgrad 
Svårighetsgrad är en annan aspekt som undersökts utifrån om uppgifterna har ledande 

frågor eller ej. Skillnaden inom läromedelsserierna är små men är desto större mellan 

dem där böckerna i Origo har en klart lägre andel ledande uppgifter än Matematik 5000-

böckerna. I serien Matematik 5000 varierande antalet ledande frågor mellan 27 och 37 

procent medan det i Origo-böckerna skilde sig mellan 9 och 14 procent. Alltså ger båda 

läromedelsserier likvärdiga möjligheter för en elev att nå matematisk självständighet 

men ojämlikheten finns istället beroende på vilken läromedelsserie läraren väljer. Å ena 

sidan finns fördelar med ledande uppgifter såtillvida att eleven i högre grad tycks kunna 

svara korrekt men i ett större perspektiv är det svårare att argumentera för dess 

nödvändighet. Troligtvis är en lägre andel av dessa uppgifter fördelaktigt ur ett 

vardagsperspektiv eftersom problem i verkligheten sällan har ledande frågor. Vidare 

kring tanken om vardagliga uppgifter kan konstateras att det är en jämn fördelning av 

huruvida uppgifterna uttrycks i en vardagskontext. Bland de uppgifter som är strikt 

matematiska tycks en tendens vara att de är begreppsuppgifter men eftersom urvalet var 

så pass litet är det svårt att dra några större slutsatser om detta. 

5.4.3 Vardagliga uppgifter 
Det leder vidare till den sista delen av frågeställningen, huruvida situerade uppgifter leder 

till en bättre förståelse av matematiken. Detta är intressant eftersom en så pass 

övervägande del av uppgifterna som undersökts var vardagliga samtidigt som 

forskningen inte är helt enig i frågan. Exempelvis visade Eriksson, Helenius och Ryves 

(2016) studie att effektiviteten av undervisningen inte ökade vid användning av 

vardagliga exempel. Å andra sidan lyfter Skolverket hur sådana uppgifter kan öka elevers 

motivation då de förstår på vilket sätt matematiken kan gynna dem vilket i sin tur leder 

till högre resultat. Att elevernas motivation skulle öka är ett bra argument för att ha en 

hög andel vardagliga uppgifter men problemet med den forskning Skolverket framhäver 

är att det är eleverna själva som fått beskriva sina upplevelser av matematiken. Där skulle 
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det alltså gärna få göras mer forskning kring huruvida eleverna faktiskt tar till sig 

situerade uppgifter bättre eller sämre än strikt matematiska sådana. Även Engström och 

Magne (2006) lyfter fram hur vardagliga uppgifter gynnade de elever de studerat. 

Samtidigt visade Pettersson (2008) att högbegåvade barn i låg utsträckning blev 

motiverade av vardagliga uppgifter. Det är alltså tvetydigt om det faktiskt är fördelaktigt 

att ha en så pass övervägande del situerade uppgifter som läromedlen som undersökts 

har. Dock har ingen forskning som lyfts i denna uppsats påvisat en stark negativ effekt av 

vardagliga uppgifter. Dessutom verkar det främst vara elever som är högbegåvade som 

ogillar dessa uppgifter och det kanske berättigar att de enklaste uppgifterna, som 

studerats här, har ett högre vardagligt innehåll.  

5.5 Vidare studier 
För att kunna dra ännu större slutsatser om hur läromedlen möjliggör att elever får 

likvärdiga vardagsmatematiska kunskaper skulle det vara intressant att undersöka fler 

vardagsmatematiska centrala innehåll, fler nivåer och/eller fler läromedel.  

En fråga som inte kunnat besvaras i den här studien men som väckts under arbetets gång 

är huruvida eleverna faktiskt utvecklar likvärdiga vardagsmatematiska kunskaper även 

om läromedlen är relativt lika. 
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6 Slutsats 
Lyckas då läromedlen att erbjuda likvärdiga möjligheter för samtliga elever att utveckla 

vardagsmatematiska kunskaper? Uppfyller läromedlen läroplanens krav på att införliva 

demokratiska värderingar? Litteraturgenomgången visar att det finns 

vardagsmatematiska kunskaper som berättigar att samtliga elever studerar matematik. 

Detta återspeglas i viss mån i det centrala innehållet för Matematik 1-kurserna i och med 

att det finns gemensamma delar för alla tre kurser. Denna gemensamt nödvändiga 

kunskap berättigas också genom läroplanens krav på att alla ämnen ska genomsyras av 

ett demokratiskt tillvägagångssätt. Den demokratiska aspekt som diskuterats i denna 

uppsats berör individens självständighet och möjlighet att navigera i samhället, vilket 

vardagsmatematiken är en grund för. Vardagsmatematik måste dock inte uttryckas i en 

vardagskontext och det finns både för- och nackdelar med att göra det. Visserligen tycks 

lågpresterande elever motiveras av att veta hur matematiken kan användas i vardagen 

men samtidigt tycks det motsatta vara sant för högpresterande elever. Med den vetskapen 

är det anmärkningsvärt att en klar majoritet av uppgifterna var infärgade i en 

vardagskontext – trots att forskningen inte entydigt säger att det är fördelaktigt.  

Gällande frågeställningen om vardagsmatematiken manifesterar sig likadant i läromedlen 

är det inte helt dikotomt. Läromedlen har i stort relativt lika fördelningar av de 

matematiska förmågorna i och med att majoriteten av uppgifterna testar 

procedurförmågan samtidigt som problemlösningsförmågan inte testas i någon uppgift. 

Dock utmanar Origo-serien fler förmågor än Matematik 5000-böckerna men dessa 

uppgifter utgör en liten andel. Det anmärkningsvärda är inte att en bokserie testar någon 

mer förmåga i enstaka uppgifter utan snarare bristen på en variation i de testade 

förmågorna överlag. Att färre förmågor testas innebär troligtvis en sämre matematisk 

självständighet, vilket missgynnar den demokratiska rollen matematikundervisningen 

har. Svårighetsgraden som i uppsatsen undersökts med hjälp av ledande frågor skiljer sig 

något mellan läromedelsserierna. Origo har färre ledande frågor än Matematik 5000 och 

eftersom uppsatsen inte mäter faktisk inlärning går det inte att klart säga om det är mer 

eller mindre fördelaktigt med ledande frågor. Troligtvis är dock färre ledande uppgifter 

fördelaktigt ur ett vardagsperspektiv eftersom problem i verkligheten sällan har ledande 

frågor. Uppsatsen kan inte tala för hur det ser ut generellt i läromedlen eller hur det ser 

ut i andra läromedel på den svenska marknaden men likvärdigheten ter sig relativt jämn 

inom serierna samtidigt som en viss ojämlikhet kunde observeras mellan serierna.   
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