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Vardagsrelaterad matematik
En komparativ studie av tre läromedel i matematik år 3 

från skilda årtionden.

Av Emma Martinsson

Sammanfattning
Syftet med studien är att undersöka vad som skiljer och förenar tre läromedel i matematik år 3 
från skilda årtionden och om inslagen av vardagsrelaterade problemuppgifter har förändrats till 
antal och i sitt innehåll. Forskningsfrågorna belyser vad som skiljer och förenar de tre 
analyserade läromedlen i deras upplägg, hur stor andel av problemuppgifterna i läromedlen som 
är vardagsrelaterade och på vilket sätt de vardagsrelaterade problemuppgifterna knyter an till 
elevens vardag. 

Tre olika förlag som publicerat läromedel sedan 1980-talet fram till år 2010 kontaktades för 
information om deras mest sålda läromedel under respektive årtionde i matematik år 3. Ett 
läromedel från varje förlag valdes ut och metoden som använts för att besvara studiens 
frågeställning är en komparativ textanalys av de tre läromedlen. 

Resultatet visar att det totala antalet uppgifter i de studerade läromedlen har minskat med ca 50 
procent från 2311 stycken uppgifter i läromedlet från år 1988 till 1195 stycken uppgifter i 
läromedlet från år 2008. Andelen vardagsrelaterade problemuppgifter har ökat med ca 75 
procent i de studerade läromedlen men var fortfarande låg år 2008 då andelen problemuppgifter 
utgör mindre än tio procent av det totala antalet uppgifter. De uppgifter som klassificerats som 
vardagsrelaterade problemuppgifter kategoriserades in under Erikssons (2009) områden vardag,  
fritid, handel och skola samt efter på vilket sätt de knöt an till elevens vardag. Underkategorier 
skapades inom varje område som representerade de mest förekommande ämnena. Området 
vardag var störst till antalet i alla tre läromedel med 52 procent av de vardagsrelaterade 
problemuppgifterna följt av området fritid med 23 procent och handel med 20 procent av 
problemuppgifterna. Det minst förekommande området var skola som endast utgjorde 5 procent 
av de vardagsrelaterade problemuppgifterna. Studiens slutsatser visar att andelen 
vardagsrelaterade problemuppgifter är låg och att variationen av ämnen i de vardagsrelaterade 
problemuppgifterna kan förbättras.

Nyckelord

Läromedel, läromedelsanalys, skolmatematik, vardagsrelaterad matematik, problemuppgifter



Abstract
The purpose of this study is to investigate the similarities and differences between three 
different textbooks in third-grade mathematics from different decades. It also investigates how 
the element of real-life related problems has changed in quantity and in content. The questions 
asked in the study highlight what similarities and differences the three examined textbooks have 
in layout, what percentage of the problems that are real-life related and in which way these 
problems relate to students everyday life.

Three different publishers that published textbooks in mathematics grade three between the 
years of 1980 and 2010 were contacted for information about their most sold textbooks during 
that time. One textbook from each publisher was chosen and the method that has been used to 
answer the questions of this study is a comparative text analysis of the three chosen textbooks.

The result of the study shows that the total amount of tasks in the studied textbooks was reduced 
with 50 percent from 2311 tasks in the textbook published year 1988 to 1195 tasks in the 
textbook published in 2008. The share of real-life problems had increased with approximately 
75 percent in the studied textbooks but the share is still low in 2008 while the problem tasks 
only constitute less then ten percent of the total amount of tasks in all of the studied textbooks. 
The problem tasks that has been classified as real-life problems were categorized after Erikssons 
(2009) in four different areas; activities of daily living (ADL), leisure, business and school 
depending on wich way the real-life problem relates to the students everyday life. Subcategories 
were found that represent the most common topics of the four different areas. The area ADL was 
most common with 52 percent of the real-life problems followed by leisure with 23 percent and 
business with 20 percent. The least common area was school with only five percent of the real-
life problems. From this was concluded that the share of real-life problems is low and that the 
variation of topics among the real-life problems can improve.
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Bakgrund

Inledning
En rapport från Skolverket (2003) gjorde mig intresserad av läromedlens styrande roll inom 
matematikundervisningen. I rapporten redovisas en nationell kvalitetsgranskning om lusten att 
lära med särskilt fokus på matematik i 40 kommuner i Sverige. Rapporten visade att en stor del 
av matematikundervisningen sker med utgångspunkt från läromedlen och i många fall endast 
efter dem. Det innebär att många elever inte möter någon annan matematik än den som 
presenteras i läromedlen. 

Att enbart låta eleverna arbeta efter läroboken är långt från vad lärarutbildningen undervisar i 
didaktik. Synen på matematik är på väg att förändras från ett individuellt ämne där var och en 
arbetar i sin egen matematikbok till att närma sig ett kommunikationsämne där eleverna får tala 
matematik. Matematiken förstås bäst när den kommuniceras med andra i form av 
problemlösning och med laborativt material där ämnena som diskuteras baseras på elevernas 
erfarenheter och vardag.  Forskning kring läromedlens uppbyggnad i matematik, innehåll och 
återspegling av styrdokumenten är inte omfattande men den forskning som gjorts visar att 
styrdokumenten inte återspeglas till fullo i läroböckerna i matematik (Johansson 2006).

I den rådande kursplan för matematik i grundskolan från år 2000 beskrivs grundskolans uppgift 
vara att förbereda eleverna för vardagslivets många olika valsituationer. Även i kursplanen för 
matematik från år 1980 nämns vikten av att matematiken i grundskolan består av problem som 
är vanligt förekomna i vardagslivet. Vardagsrelaterade problem är även återkommande i 
kursplanen för matematik som utkom år 1994 i samband med Lpo 94. För att eleverna ska 
känna motivation och lust att lära är det viktigt att uppgifterna i matematik är utformade på ett 
sätt som eleverna kan relatera till. Innehållet i problemuppgifterna ska grunda sig på vardagliga 
händelser som eleverna kan tänkas möta i det verkliga livet. Om eleverna upplever att de har 
nytta av matematiken och att den kan komma till användning i vardagen ökar det förståelsen 
och lusten att lära sig matematik. De elever som enligt Skolverket (2003) väldigt sällan möter 
en varierande undervisning inom matematiken presenteras endast för den matematik som 
läromedlens författare anser vara elevens vardag. 

Styrdokumentens historik i skolmatematiken

Styrdokumentens innehåll har en viktig roll i utformningen av läromedel. Som bakgrund till 
studien kommer nedan en sammanfattning av styrdokumentens historik i skolmatematiken att 
presenteras.

Grundskolans första läroplan utkom år 1962, Lgr 62, och dess kursplan i matematik var mycket 
omfattande och detaljerad och innehöll både metodiska förslag och innehållsanvisningar för 
varje årskurs (Unenge 1999). Kursplanen omfattade 26 sidor vilket kan jämföras med dagens 
kursplan i matematik som endast består av fem sidor. Många lärare kände troligtvis en stor 
trygghet i den detaljerade kursplanen men enligt Unenge (1999) kan den omfattande kursplanen 
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i matematik från år 1962 vara en orsak till olika problem som varit och fortfarande existerar 
inom skolmatematiken. 

Endast sju år senare utkom det en ny läroplan samt kursplaner, Lgr 69, som ruskade om den 
svenska matematikundervisningen (Malmer 2002). Moderniseringen av skolmatematiken som 
genomfördes på flera olika håll i världen under den här tiden fick ett starkt genomslag i Sverige 
där betoningen i kursplanen nu låg på elevers förståelse och vikten av att utgå från elevernas 
tänkande och uppfattningar (Skolverket 1997). Skillnaden mellan den relativt styrande 
kursplanen i Lgr 62 och kursplanen i matematik i Lgr 69 med den ”nya matematiken” som 
grundade sig på elevernas förförståelse upplevdes som svår för många lärare då de inte förstod 
dess mening. Det resulterade i att många lärare blev beroende av läromedlet på grund av 
osäkerhet och att matematikundervisningen inte utgick från elevernas vardagsnära händelser 
(Malmer 2002).

Elva år senare utkom Lgr 80 där samtliga kursplaner var indelad efter syfte, mål och 
huvudmoment (Skolverket 1997). I syftet för kursplanen i matematik i Lgr 80 beskrivs att ämnet 
matematik ingår i grundskolans undervisning därför att matematiken kan beskriva verkligheten 
och att eleverna med hjälp av matematik kan beräkna följderna av sina handlingar. Under 
rubriken ”Mål” i Lgr 80 står det följande:

Undervisningen i matematik skall utgå från elevernas erfarenheter och behov och förbereda 

dem för rollen som vuxen medborgare. Eleverna skall därför i första hand skaffa sig god 

förmåga att lösa sådana matematiska problem som vanligen förkommer i vardagslivet… 

undervisningen i matematik skall vara så konkret att varje elev kan förankra begreppen och 

förstå användningen i praktiska situationer (Kursplan för grundskolan i matematik, 1980, s. 

98-99).

Den sista delen i kursplanen från Lgr 80 är de olika huvudmomenten som är uppdelad i nio 
olika delar där problemlösning utgör det första huvudmomentet. Vardagsnära problemlösning i 
för eleverna konkreta situationer är något som ska förekomma i inom alla huvudmomenten. Att 
betoningen på vardagsproblem och aritmetik har fått en framträdande roll i Lgr 80 kan ses som 
en reaktion på införandet av den ”nya matematiken” i Lgr 69 (Skolverket 1997). Enligt Unenge 
(1999) var ett av honnörsorden i Lgr 80 ”problemlösning”. Innehållet i varje huvudmoment 
delades hierarkiskt in i fyra olika nivåer: lågstadiet, lågstadiet och mellanstadiet, mellanstadiet 
och högstadiet samt högstadiet. Inom varje nivå fanns det sedan två kunskapsnivåer som bestod 
av grundläggande kunskaper och önskvärda kunskaper (Skolverket 1997). Ingen elev fick enligt 
Lgr 80 börja med ett nytt moment utan tillräcklig grund i tidigare moment. De övergripande 
målen i Lgr 80 var problemlösningen, som även blev ett nytt huvudmoment i kursplanen, samt 
att eleverna skulle lära sig att lösa vardagsrelaterade problem (Skolverket 1997).

Den fjärde och nu gällande läroplanen Lpo 94 skiljer sig på många olika sätt från de tidigare 
läroplanerna. Om vi t ex jämför sidantalen så består Lpo 94 av 20 sidor medan Lgr 62 var på 
475 sidor och Lgr 80 på 161 sidor (Unenge 1999). Läroplanernas sidantal har minskat markant 
sedan första utgåvan år 1962.

En annan tydlig skillnad är att i Lpo 94 formuleras uppdrag till skolor och lärare med olika mål 
som undervisningen ska uppnå och sträva mot. De nivåindelningar som existerade i Lgr 80 har 
tagits bort och kursplanen är nu istället uppdelad i fyra olika avsnitt. Det första avsnittet 
beskriver matematiken som ämne och funktion i förhållande till läroplanen och värdegrunden. I 
det andra avsnittet med rubriken ”Mål att sträva mot” anges vilka kunskapskvaliteter som 
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skolan skall sträva efter att eleverna utvecklar i matematik och vilken inriktning som ska prägla 
undervisningen. I det tredje avsnittet ”Ämnets uppbyggnad och karaktär” beskrivs 
matematikens innehåll, tillämpning, utveckling och konstruktion som kan liknas vid en 
sammanfattning av vad ämnet matematik egentligen ”handlar om” (Skolverket 1997). I det 
fjärde och sista avsnittet beskrivs de mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte 
skolåret respektive det nionde skolåret. De angivna målen kan ses som kontrollstationer som ska 
vara möjliga att uppnå för alla elever (Skolverket 1997). Det första målet som eleven skall ha 
uppnått i det femte skolåret lyder:

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik som 

behövs för att kunna hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö 

(Kursplan för grundskolan i matematik, 1994 s. 34).

Eleverna ska som i det tidigare citerade målet ur kursplanen i matematik från år 1980 kunna 
hantera sina matematikkunskaper och lösa vardagsrelaterade problem. Malmer (2002) talar om 
att Lpo 94 innebar ett trendbrott i matematiken och att det är en förskjutning från kvantitativa 
kunskaper till mera kvalitativa kunskaper och att inriktningen mot informationsteknologin 
märks genom användandet av miniräknare och dator.

Den nuvarande kursplanen för matematik som utkom år 2000 består av ett tillägg av mål som 
eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. Målen består av följande tre punkter 

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att:

– kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll,

– kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av 

vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder, samt

– kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och 

räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet (Kursplan för 

grundskolan i matematik, 2000, s. 2-3).

Utvecklingen i skolans styrdokument kan uppfattas som en utveckling från individnivå med 
eleven i fokus till en interpersonell nivå med fokus på samspelet mellan människor. En 
sammanfattande utveckling av läroplanerna synliggör att i Lgr 62 låg fokuset på eleven medan i 
Lgr 69 låg fokuset på att utveckla en demokratisk skola. I Lgr 80 fokuserades det på att utveckla 
en skola för alla och i den rådande läroplanen, Lpo94, är fokuset att utforma en skola med 
valmöjligheter (Teveborg 1999).
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Syfte och problem
Syftet med studien är att undersöka vad som skiljer och förenar tre läromedel från skilda 
årtionden i matematik år 3 och om inslagen av vardagsrelaterade problemuppgifter har 
förändrats till antal och i sitt innehåll. 

Min hypotes är att en förhållandevis stor del av uppgifterna i de studerade läromedlen kommer 
att bestå av problemuppgifter då problemlösningen stod i centrum under 1980-talet men att 
antalet av dessa problemuppgifter som knyter an till elevens vardag troligtvis kommer att vara 
låg i samtliga undersökta läromedel.

Utifrån detta har jag brutit ner syftet i tre frågeställningar:

• Vad skiljer och förenar de tre läromedlen i deras upplägg? Här studeras förord, slutord, 
innehållsförteckning, totalt antal sidor och uppgifter samt andelen problemuppgifter i varje bok. 

• Hur stor andel av problemuppgifterna i de tre läromedlen är vardagsrelaterade och skiljer det 
mellan årtiondena? 

• Hur knyter de vardagsrelaterade problemuppgifterna som förekommer i de tre läromedlen an 
till eleven och skiljer det något mellan årtiondena?
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Teoretiskt perspektiv 
Efter en genomgång av den grundläggande webbkursen i informationssökning har litteratur 
sökts med hjälp av den svenska databasen Libris, Google Scholar, databasen ERIC med 
forskning om undervisning och lärande samt genom Stockholms universitets bibliotekskatalog 
SUB. Jag har använt mig av följande sökord: Läromedel, Skolmatematik, Vardagsrelaterad 
matematik, Inlärningsteorier, Vygotskij, Läroplaner, Real-life problems och Mathematic 
textbooks.

Studiens fokus är didaktiska artefakter i form av läromedel och studiens syfte är att studera om 
de vardagsrelaterade problemuppgifterna i läromedel i matematik från skilda årtionden baseras 
på elevernas erfarenheter. Det teoretiska perspektiv som kan sägas utgöra en karta över studiens 
terräng är det kulturhistoriska perspektivet på lärande som i stor utsträckning bygger på 
kommunikation och interaktion mellan människor. I kapitlet kommer det kulturhistoriska 
perspektivet på lärande att beskrivas närmare med fokus på begrepp som är relevanta för 
studiens syfte.

I nästkommande del av kapitlet definieras begreppet ”vardagsrelaterad matematik” och 
forskning om den vardagsrelaterade matematikens betydelse för elevers förståelse presenteras. I 
den sista delen av kapitlet diskuteras lärobokens inflytande i undervisningen och forskning i 
ämnet presenteras.

Det kulturhistoriska perspektivet på lärande
Lev Vygotskijs (1896-1934) teori om lärande utgår från ett kulturhistoriskt även kallat 
sociokulturellt perspektiv och denna syn på lärandet har kommit att prägla senare tids syn på 
kunskapsutveckling och lärande. Vygotskij problematiserade relationen mellan tanke och ord 
och menade att ordet förenar språket med tänkandet. Människan bär enligt Vygotskij (2001) på 
kunskaper som förs vidare genom kulturen till andra individer vilket leder till utveckling. 

Närmaste utvecklingszonen

Den kunskap som en individ förfogar över kallade Vygotskij (2001) för den aktuella 
utvecklingszonen. I den aktuella utvecklingszonen kan t ex en elev lösa en uppgift självständigt. 
För att nå kunskap som en individ inte självständigt kan ta till sig krävs en annan individ eller 
ett redskap för att nå till individens närmaste utvecklingszon. Den närmaste utvecklingszonen 
består av de uppgifter som en elev inte kan lösa på egen hand. Det bör dock inte handla om 
kunskap som ligger alltför långt bort från individens aktuella zon för då kan det snarare resultera 
i ren imitation som inte lär något (Vygotskij 2001). Enligt Vygotskij (2001) förutsätter 
imitation, om den ska leda till utveckling, att eleven är aktiv och att aktiviteten är i barnets 
närmaste utvecklingszon. 

Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen är ett intressant begrepp i studien då 
Skolverkets (2003) rapport om matematikundervisningen i Sverige visar att i många av de 
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undersökta kommunerna i rapporten sker undervisningen i matematik endast efter läroböckerna. 
Varje enskild elev i en klass besitter olika mycket kunskap vilket innebär enligt Vygotskijs 
(2001) teori om lärande att alla elever har en individuell utvecklingszon och behöver olika 
nivåer av kunskap för att nå till deras närmaste utvecklingszon. Då alla elever i en klass 
troligtvis använder sig av samma lärobok är det enligt Vygotskijs (2001) teori omöjligt att 
innehållet i en lärobok kan stimulera alla elevers närmaste utvecklingszon. När elever arbetar 
med uppgifter som inte stimulerar deras närmaste utvecklingszon resulterar enligt Vygotskij 
(2001) kunskapen i att bli ren imitation vilket innebär att för många elever i skolan leder 
matematikundervisningen inte till någon utveckling i ämnet utan endast till ren imitation.

Begreppsutvecklingen i lärandet

Ytterligare ett centralt begrepp hos Vygotskij (2001) är generalitetsrelationen. Olika saker 
generaliseras t ex. kallar barn alla blommor för bara blommor. Blomma är ett generellt begrepp. 
Inte förrän senare förstår barnet att det finns olika sorters blommor som rosor och tulpaner. Då 
har begreppet gått från ett generellt begrepp till att bli ett speciellt begrepp (Vygotskij 2001). 
Vygotskij (2001) talar även om att en individ måste bygga upp ett begreppssystem t ex. att ord 
som tagg och stjälk är underordnade ordet blomma och att de följaktligen har en relation till 
varandra. Vygotskijs (2001) begreppsutveckling beskriver hur en individ i förhållande till sin 
omgivning utvecklar en ordbetydelse och detta sker i tre olika faser. Begreppen går från att vara 
elementära generaliseringar till en högre nivå generaliseringar för att slutligen internaliseras. 
Individen har då tagit till sig begreppet och förstår det (Vygotskij 2001).

En alltför ensidig undervisning i matematik medför att eleverna inte förstår att matematik är ett 
redskap som kan användas i det vardagliga livet (Ahlberg 1995). För att eleverna ska komma till 
insikt med att matematik existerar i all vardaglig aktivitet och inte endast i matematikböckerna 
behöver uppgifterna i dem vara förankrade till elevernas vardag och erfarenhet (Ahlberg 1995). 
Det innebär att Vygotskijs (2001) teori om generalitetsrelationen är av intresse för 
matematikundervisningen. Begreppet matematik hos eleverna måste generaliseras och gå från 
att vara ett generellt begrepp där eleverna tror att matematiken endast existerar i läroböckerna 
till att ett konkret begrepp där eleverna kan se att matematiken även existerar i det vardagliga 
livet. 

Skolans roll i begreppsutvecklingen skulle enligt Vygotskijs (2001) teori även kunna tolkas som 
att konfrontera elevernas erfarenheter med vetenskapen. Läraren måste ge eleverna tillgång till 
både vetenskapliga och vardagliga begrepp och sätta dem i relation till varandra. Med 
vardagliga begrepp menas här de ord som barnet lär sig i sin vardag, som etableras i barnets 
direkta aktivitet, och med vetenskapliga begrepp menas de teoretiska begreppen som barnet får 
lära sig bland annat i skolan.

Vygotskijs (2001) teori om begreppsutvecklingen med vardagliga och vetenskapliga begrepp är 
intressant när den vardagsrelaterade matematiken i läromedel studeras. För de elever som enligt 
Skolverket (2003) endast möter den matematik som läroboken presenterar är det av speciell vikt 
att innehållet är baserat på elevers vardagliga begrepp och inte endast de vetenskapliga i form av 
matematiska lagar och regler. Eleverna måste få tillgång till en blandning av dem enligt 
Vygotskij (2001) för att en begreppsutveckling, förståelse för matematik, ska kunna ske. 
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Artefakter

Vygotskij (2001) talar även om ett inre och ett yttre språk, det inre språket är tanken och det 
yttre språket är det som förvandlar tanken till ord. Till vår hjälp att utvecklas finns olika 
artefakter (redskap) som kan vara både intellektuella och fysiska. Exempel på intellektuella 
artefakter kan vara språket och matematiken och exempel på fysiska artefakter kan vara 
miniräknare och dator (Säljö 2000). Enligt Vygotskij (2001) hjälper artefakterna oss att mediera 
vår omvärld. Med mediering menas att vi förstår vår omvärld med hjälp av våra artefakter 
(Säljö 2000). Konkreta exempel på artefakter som medierar vår omvärld är t ex mikroskopet för 
en forskare och vita käppen för den synskadade (Säljö 2000).

Läroboken kan enligt forskaren Bremler (2003) ses som en fysisk artefakt men även som en 
intellektuell artefakt då läroboken är mycket mer än t ex en penna. I dagens samhälle behöver 
läromedlen inte endast bestå av läroböcker utan även av digitala medier. Det är enligt Bremler 
(2003) inte läromedlet i sig som medierar vår omvärld till eleverna utan det är i första hand 
innehållet. Därför kan läroboken i matematik även kategoriseras som en intellektuell artefakt då 
den medierar den matematiska vetenskapen till eleverna (Bremler 2003).

Tidigare forskning

Vardagsrelaterad matematik

Vygotskijs (2001) kulturhistoriska perspektiv på lärande framhäver den vardagsrelaterade 
matematikens betydelse för elevernas kunskapsutveckling i matematik. I skolans styrdokument 
står det att matematiken ska utgå från elevernas erfarenheter och behov och att eleverna ska 
förvärva kunskaper som de har nytta av i det verkliga livet. Det innebär att undervisningen i 
skolan skall kopplas till den utveckling som sker i vardagslivet men matematikuppgifterna i 
skolan är ofta av generell relevans och kan upplevas som svåra att överföra till vardagliga 
situationer (Wistedt 1992). 

Matematiken kan enligt Wistedt (1992) delas upp i formell och informell matematik där den 
formella matematiken följer de matematiska lagarna och reglerna och den informella 
matematiken utvecklas vid sidan av den formella och är den matematik som hjälper oss att 
logiskt ordna vår verklighet. Enligt Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) tror många elever 
att de alltid måste använda den formella matematiken vilket innebär att det reflekterande 
moment som alltid måste förekomma vid problemlösning ofta försvinner. 

Begreppet vardagskunskaper kan enligt Wistedt (1992) ha två skilda innebörder. De kan 
beskriva kunskaper som barn och vuxna formar spontant i sitt vardagsliv samt dels beskriva 
kunskaper och färdigheter som människan anses behöva för att klara sitt boende, arbete och 
fritid. För att eleverna ska kunna koppla skolmatematiken till vardagen menar Kilborn (1981) 
att lärarna bör arbeta med centrala baskunskapsområden. De centrala baskunskapsområdena 
förklarar Kilborn (1981) är områden som närmar sig den konkreta matematik som behövs i det 
verkliga livet och ger exempel på områden som ”huset och rummet”, ”mat”, ”banken”, ”lön och 
skatt”, ”resa”, ”energi”, ”kläder” ”bilen” och ”el-, tele och kommunikationsavgifter”. Att införa 
områden som ”bank” och ”lön och skatt” menar dock Wistedt (1992) inte behöver innebära att 

12



uppgiften automatiskt blir mer vardagsnära för eleven då dessa områden oftast förekommer i en 
vuxens vardag. 

Innehållet i matematikuppgifterna som eleverna möter kan enligt Unenge et al. (1994) delas upp 
i tre olika kategorier med tanke på dess relevans för eleven. Första kategorin är uppgifter med 
speciell relevans som har ett innehåll eller sammanhang som eleven känner igen och är av 
intresse. Andra kategorin är de uppgifter som är mest förekomna i skolmatematiken vars 
innehåll är av mer generell relevans som ger en mer allmängiltig kunskap och kan vara frågor 
som ”Vad händer om …?”. Den tredje kategorin är uppgifter som helt saknar relevans och är 
kontextfria som ”3+2=5” (Unenge 1994). 

Enligt Wistedt (1992) får elevernas vardagskunskaper en allt för liten betydelse i 
skolmatematiken trots att styrdokumenten säger det motsatta. Det är de situationer som eleverna 
upplever i vardagen som borde behandlas i skolmatematiken (Wistedt 1992). En studie gjord av 
Eriksson (2009) på c-nivå där vardagsrelaterade problemuppgifter i matematikböcker för 
högstadiet publicerade under 2000-talet studerats visade att ungefär en tiondel av 
problemuppgifterna i de fyra granskade läromedlen knöt an till elevens vardag. Resultatet av 
studien stödjer Wistedts (1992) påstående om att vardagskunskaperna har en allt för liten 
betydelse i skolmatematiken.

Palms (2002) doktorsavhandling om den verklighetsnära problemformuleringen inom 
matematiken är av intresse för denna studie då resultatet av Palms forskning visar på att 
uppgifter som är verklighetsnära och utgår från elevers erfarenheter ger större frekvens av 
korrekta svar. Palm (2002) har i sin forskning studerat olika matematiska problemuppgifter som 
sedan kategoriserats efter ett ramverk som utarbetats med 18 olika aspekter för att kunna 
klassificera problemuppgifterna (se bilaga 1). Läroböckernas uppgifter i matematik är enligt 
Palm (2002) ofta stereotypa och eleverna löser uppgifterna på ett oreflekterat och stereotypt sätt 
och när uppgifterna formuleras på ett sätt som kräver mer eftertanke klarar inte eleverna av att 
göra den reflektion som krävs. 

I en artikel från University of Florida (Adams & Lowery 2007) om hur elevers strategier vid 
lösning av problemuppgifter i matematik går till visade studiens resultat att elever använder sig 
av kunskap från vardagslivet för att assistera dem vid lösandet av ett problem framför de 
formella lösningsstrategierna (Adams & Lowery 2007). Detta resultat kan likställas med Palms 
(2002) forskning som visar att om elever får arbeta med uppgifter i matematik som anknyter till 
deras vardag ökar frekvensen av rätta svar som då enligt Adams & Lowery (2007) skulle kunna 
bero på att elever i första hand använder kunskap från vardagslivet när de ska lösa en uppgift i 
matematik. I en australiensisk artikel av Monroe & Panchyshyn (2005) konstateras att även 
ordvalen i problemuppgifterna är av avgörande betydelse för eleverna och inte endast innehållet. 
När ordvalen i problemuppgifterna är väl avvägda och innehållet reflekterar elevens vardag 
minimerar det elevers svårigheter i matematik (Monroe & Panchyshyn 2005). 

Resultaten av en c-uppsats gjord av Berggren & Tevell (2004) med syftet att studera hur viktig 
läsningen är vid problemlösning i matematik visade att eleverna i studien inte gjorde någon 
djupare analys av problemtexten vilket innebar att eleverna gick miste om viktig information. 
Exempel på ord som eleverna inte analyserade närmare i studien var tjog, ekollonbröd och 
darja. Resultatet visade även att de matematiktexter som analyserades i studien för årskurs 3 var 
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på en svår nivå med många fallgropar. Ordvalen tjog, ekollonbröd och darja kan tolkas som 
typiska ordval som inte reflekterar elevens vardag vilket enligt Monroe & Panchyshyn (2005) är 
av avgörande betydelse för att minimera svårigheter i matematik. Att ordvalen och syntax i de 
vardagsrelaterade problemuppgifterna är av vikt för att öka förståelsen i matematik är en 
intressant aspekt som det dessvärre inte finns utrymme för att undersöka närmare i denna studie.

Lärobokens inflytande

Lärobokens inflytande på matematikundervisningen visar att den spelar en avgörande roll i 
undervisningen och för den vardagsrelaterade matematiken. Lärare tar sig även an problem som 
ligger utanför läroboken eller använder annat material men tilliten till läroboken är stark 
(Johansson 2006). 

Att läroboken fortfarande är grunden i matematikundervisningen och att det är ett viktigt 
redskap för både lärare och elever hävdar även Selander (1991) och även om läroboken 
kompletteras med kopior av andra texter och material är ändå läroboken utgångspunkten för 
undervisningens innehåll och struktur (Selander 2003). 

Lärobokens starka inflytande på skolans verksamhet kan enligt Bremler (2003) grundas på både 
formella och informella styrfaktorer. Formella styrfaktorer menar Bremler (2003) är läroplaner, 
kursplaner, betygskriterier och lokala arbetsplaner medan de informella styrfaktorerna är t ex 
lärarens egna erfarenheter av att vara elev i skolan samt lärarens utbildning men även elevernas 
förförståelse. Bremler (2003) menar även att arbetsmiljö och kollegor är exempel på informella 
styrfaktorer. Det starka inflytande som läroboken har i undervisningen gör att både lärare och 
elever låter lärobokens struktur och innehåll få styra undervisningen och vänder sig snarare till 
boken än till styrdokumenten när de vill ta reda på kursens svårighetsgrad eller innehåll 
(Bremler 2003). Läroboken fungerar i många fall enligt Bremler (2003) som en lärare i 
klassrummet då den ofta står för lösningar och förklaringar av uppgifterna men också som en 
aktör som talar till lärare och elever och bidrar till den skolmatematiska diskursen. 

Den skolmatematiska diskursen beskriver Bremler (2003) som ett visst sätt att handla under 
matematikundervisningen i skolan med frågor, upprepningar, tavelgenomgångar och tyst 
räkning. I den skolmatematiska diskursen existerar även det didaktiska kontraktet som enligt 
Bremler (2003) kan påverka matematikundervisningen negativt. Det didaktiska kontraktet 
mellan lärare och elever beskriver Bremler (2003) som en tyst överenskommelse om att arbetet 
ska ”flyta på” och att eleven ska lösa alla uppgifter i läroboken. Om eleven inte klarar en 
uppgift kan läraren hjälpa till med det rätta svaret men i första hand ska läroboken utgöra denna 
service till eleverna.

 I matematikundervisningen har enligt Bremler (2003) läroboken ett starkt inflytande på 
undervisningen, dess innehåll samt hur elevernas kunskaper bedöms. I skolan råder det enligt 
Lindström & Lindberg (2005) två olika typer av bedömningar av elevers kunskaper, formativ 
och summativ bedömning. Formativ bedömning innebär att bedömningen äger rum i samband 
med lärandet och att utvärderingen av lärandet sker under processens gång till skillnad mot den 
summativa bedömningen där utvärderingen sker när processen är klar (Lindström & Lindberg 
2005). Då läroboken i många fall enligt Bremler (2003) fungerar som en lärare i klassrummet 
bidrar det troligtvis till att Lindström & Lindbergs (2005) begrepp summativ bedömning är en 
vanligt förekommande bedömning av elevers kunskaper i matematik där lösningarna av 
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lärobokens uppgifter är det primära snarare än en formativ bedömning av elevernas kunskaper 
under lärandets gång.

Lärobokens funktion

I en artikel av Englund (1999) beskrivs olika viktiga funktioner som läroboken har i 
undervisningen. Några av funktionerna som Englund (1999) tar upp är att läraren ser läroboken 
som en kunskapsgaranterande och auktoriserande roll där läroboken ger en garanti för att 
kursplanens mål uppfylls. Läroboken har även en sammanhållande roll, den ger en trygghet och 
ett sammanhang i studierna. Läroboken underlättar även lärarens roll i sin utvärdering av 
elevernas kunskaper och med hjälp av läroboken kan kunskapen kontrolleras och betygsättas. 
Men läroboken underlättar även det övriga arbetet för lärarna i form av ett stöd i arbetet och den 
är praktisk att hänvisa till för elever som varit frånvarande. Samtidigt underlättas även arbetet 
för eleverna då det är enklare att ta hem en lärobok än en mängd olika stenciler och artiklar. 
Läroboken har överlag en disciplinerande roll i undervisningen då den förhindrar kaos och 
håller elever sysselsatta (Englund 1999).

I rapporten från Skolverket (2003) med fokus på matematik ifrågasatte inspektörerna från 
skolverket inte att läroboken användes utan hur och varför den används. Det förhållningssätt 
som var mest förekommande bland lärarna var att de låter läroboken stå för arbetsmetoder, 
måltolkning och uppgiftsval. Ett mer ovanligt förhållningssätt bland lärarna var att de själva 
tolkade måluppfyllelse och strävansmål och med hjälp av olika läromedel och arbetssätt gav 
eleverna en variationsrik undervisning för att leda dem fram till målen (Skolverket 2003).

Då många lärare, enligt rapporten från Skolverket (2003) förlitar sig på att läroböckerna speglar 
de uppnåendemål och strävansmål som kursplanen i matematik presenterar visar Johanssons 
(2003) avhandling om matematikbokens återspegling av kursplanen att så inte är fallet. Det mål 
som kursplanen och läroplanen presenterar är bara till viss del representerade i Johansson 
(2003) undersökta läroböcker i matematik, men å andra sidan påpekar Johansson (2003) att det 
inte är författarna till läromedlen som är ansvarig för att kursplansmålen uppfylls utan det 
ansvaret har skolan. 
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Metod
Inom forskningen ställs ofta kvalitativa och kvantitativa metoder mot varandra. I en kvalitativ 
studie undersöks framträdande drag eller egenskaper hos ett fenomen och i en kvantitativ studie 
är mätning, kvantifiering, av ett resultat ett framträdande drag (Repstad 2006). 

I vårt samhälle möter vi ständigt olika texter, brukstexter, som vi använder oss av för att ge eller 
få information om världen. För att undersöka vad brukstexterna egentligen säger och hur de 
säger något är textanalys en lämplig metod som kan genomföras på olika sätt (Hellspong 1997). 
När flera texter tas in i en undersökning blir resultatet en komparativ analys där studien försöker 
förklara texternas skillnader och likheter. I en komparativ studie kan texterna vara likartade men 
komma från olika tider (Johansson & Svedner 2006). 

Då studiens syfte är att undersöka vad som skiljer och förenar tre läromedel i matematik år 3 
från skilda årtionden innebär det en kvalitativ studie där metoden som används för att besvara 
studiens frågeställningar är en komparativ analys av läromedel (läromedelsanalys). Likheter och 
skillnader i de olika läromedlen kommer att jämföras och analyseras och resultatet av den 
komparativa analysen kommer till största del att presenteras i olika tabeller. Mätningen av 
studiens resultat i form av tabeller innebär att studien även får en kvantitativ ansats.

Urval
Då syftet med studien är att undersöka vad som skiljer och förenar tre olika läromedel i 
matematik år 3 från skilda årtionden har urvalet av läromedel begränsats till mellan åren 1980-
2010. Urvalet av tidsperioden gjordes med anledning av att två olika läroplaner har varit 
verksamma under tiden som gör studien intressant när läromedlens innehåll ska undersökas.   

För att hitta förlag som har producerat läromedel under den valda tidsperioden användes en lista 
av NCM (Nationellt centrum för matematik) över förlag som producerar läromedel i matematik. 
Utifrån listan valdes tre förlag ut som har producerat läromedel sedan 1980-talet och förlagen 
var följande: Natur & Kultur, Gleerups samt Liber. En läromedelsutvecklare vid varje förlag 
kontaktades via e-mail för information om vilket läromedel i matematik år 3 som de sålt mest av 
under studiens tidsperiod. Samtliga förlag svarade och följande tabell tydliggör resultatet:

Tabell 1. Resultatet av de mest sålda läromedlen i matematik från respektive förlag och årtionde.

            Årtionde

Förlag       

1980-talet 1990-talet 2000-talet

Natur & Kultur Min 
matematik

Räkna med 
mig

Pixel

Gleerups Alfa Talriket Mästerkatten

Liber Femte 
räkneboken

Mattemosaik Matematikboken 
A-F
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Efter en sökning i Stockholms universitets bibliotek och i dess referensmagasin fanns ej 
samtliga läromedel från ett och samma förlag att tillgå. Det innebar att ett 
tillgänglighetsurval gjordes enligt Fejes & Thornberg (2009) där ett läromedel från varje 
årtionde som fanns att tillgå valdes ut. Det slutliga urvalet blev följande: 

1980-talet: Liber ”Femte räkneboken”

1990-talet: Gleerups ”Talriket E”

2000-talet: Natur & Kultur ”Pixel Grundbok 3A”

Presentation av läromedlen

Läromedel: Femte räkneboken. 
Författare: Kristina Olstorpe & Lennart Skoogh.
Förlag och utgivningsår: Almqvist & Wiksell (nuvarande Liber) år 1988.
Småstegsmetoden är en serie läromedel som sträcker sig över hela grundskolan. Den femte och 
sjätte räkneboken är grundböcker för år 3. Till den femte räkneboken som analyseras i studien 
tillkommer även en övningsbok på tre olika nivåer samt en lärarhandledning. Det tillkommande 
materialet har ej analyserats i studien.

Läromedel: Talriket E.
Författare: Karin Andersson.
Förlag och utgivningsår: Gleerups förlag år 1993.
Talriket är en serie läromedel i matematik för år 1-3. Det finns två grundböcker för år 3 i serien, 
Talriket E samt Talriket F, där Talriket E analyseras i studien. Till läromedlet finns även en 
fördjupningsbok ”Trull” som har för avsikt att fördjupa elevernas kunskaper och färdigheter 
samt ett facit och en lärarhandledning. Det tillkommande materialet har ej analyserats i studien.

Läromedel: Pixel. Grundbok 3A.
Författare: Bjørnar Alseth, Henrik Kirkegaard, Gunnar Nordberg, Mona Røsseland.
Förlag och utgivningsår: Natur och Kultur år 2008.
Pixel är en serie läromedel för förskoleklassen upp till år 6. Materialet för år 3 består av två 
grundböcker, 3A samt 3B, där grundbok 3A analyseras i studien. Till läromedlet finns även en 
övningsbok samt en lärarhandledning till varje grundbok. Det tillkommande materialet har ej 
analyserats i studien.

Avgränsningar i urvalet

En del avgränsningar har gjorts i studiens urval. För att kunna besvara den första 
frågeställningen i studien om antalet problemuppgifter i läromedlen har ett antal av Erikssons 
(2009) avgränsningar använts för att skilja mellan en uppgift och en problemuppgift. Uppgifter 
av ”instruerande karaktär” där en text talar om för eleven vad som ska beräknas, bestämmas 
eller göras har inte kategoriserats som en problemuppgift men däremot en uppgift av 
”illustrerande karaktär” med tillhörande bild eller tabell som behövs för att kunna besvara 
uppgiften har kategoriserats som en problemuppgift (Eriksson 2009). I de uppgifter där eleven 
får en uppgift att göra t ex mäta eller väga olika föremål har inte klassificerats som en 
problemuppgift.
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Ett exempel på en instruerande uppgift samt en illustrerande uppgift följer nedan:

Instruerande uppgift:

En TV-film börjar kl. 19.50 och slutar kl. 21.25. Hur lång är filmen? 1 timme och _____min. 

(Alseth et al., 2008 s. 84). 

Illustrerande uppgift: (Priset på nallen går att hitta i en illustrerande bild som tillhör uppgiften):

Hur många kronor dyrare är den stora nallen? (Andersson, 1993 s. 41).

I nästa steg av studien ska en problemuppgift klassificeras om den är vardagsrelaterad eller inte. 
För att avgöra om en problemuppgift är av vardagsrelaterad karaktär har Palms (2002) ramverk 
med olika aspekter för klassificering av matematikuppgifter varit en inspiration (se bilaga). En 
av Palms (2002) aspekter ”Event” är av relevans i studien för att besvara frågeställningen om 
hur stor andel av problemuppgifterna som är vardagsrelaterade. Då Palms (2002) ramverk är 
skrivet på engelska följer nedan en direkt avskrivning av vald aspekt:

Event: The match in the event in the school task and the event in a corresponding 

simulated real life task situation (Palm, 2002 Paper 2 s. 8).

Nedan följer två olika exempel på matematikuppgifter ur en av de analyserade läroböckerna 
som tolkats utifrån Palms (2002) aspekt ”Event”. Exempel 1 klassificeras enligt min tolkning 
inte som en vardagsrelaterad problemuppgift medan exempel 2 klassificeras som en 
vardagsrelaterad problemuppgift.

Exempel 1:

De hade 10 tunnor med saltat kött med sig till marknaden. Varje tunna vägde 30kg. Hur 

mycket vägde tunnorna tillsammans? (Andersson, 1993 s. 122).

Exempel 2:

Antonio har 40 kulor. Elin har bara 18. Hur många kulor ska Antonio ge Elin om de ska få lika 

många? (Anderson, 1993 s. 123).

Efter att andelen vardagsrelaterade problemuppgifter i de tre läromedlen fastställts genomförs 
en analys av de uppgifter som klassificerats som vardagsrelaterade problemuppgifter. För att 
besvara frågeställningen om hur de vardagsrelaterade problemuppgifterna knyter an till elevens 
vardag används Erikssons (2009) fyra övergipande områden: vardag, handel, fritid och skola. 
När en vardagsrelaterad problemuppgift klassificerats inom ett av de fyra områdena 
kategoriseras de sedan i olika underkategorier inom varje område efter på vilket sätt de anknyter 
till elevens vardag. 

Uppläggning och genomförande
Bearbetningen av materialet inleddes med att de tre läromedlen tittades igenom för att besvara 
den första frågeställningen om skillnader och likheter i de tre läromedlens upplägg. I varje del 
av materialbearbetningen har ordningen som böckerna analyserats varit densamma med det 
äldsta läromedlet först ”Femte räkneboken” följt av ”Talriket” och sist det senast utkomna 
läromedlet ”Pixel”. För varje läromedel antecknades sidantal, förekommandet av 
innehållsförteckning och slutord samt antalet uppgifter som sammanställdes i en tabell. Antalet 
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uppgifter i varje lärobok räknades och en post-it lapp fästes med jämna mellanrum med noterat 
antal räknade uppgifter för att underlätta kontrollräkningen. När det totala antalet uppgifter 
räknats har uppgifter som i läromedlen angetts med en siffra men där uppgiften innehållit flera 
delar som 1a) och 1b) har varje del av uppgiften räknats som en separat uppgift. Uppgift 1a) och 
1b) har med andra ord räknats som två uppgifter och inte endast som en gemensam uppgift. 
Resultatet av det totala antalet uppgifter i varje läromedel sammanställdes i en tabell.

När det totala antalet uppgifter i varje läromedel fastställts undersöktes antalet problemuppgifter 
i läromedlen. Varje läromedel bläddrades igenom och när en problemuppgift påträffades 
analyserades uppgiften utifrån de valda avgränsningarna ”instruerande uppgift” samt 
”illustrerande uppgift”. En uppgift som klassificerats som en problemuppgift markerades med 
en post-it lapp för att underlätta kontrollräkningen och för att senare bedömas som en 
vardagsrelaterad eller icke vardagsrelaterad problemuppgift. Det totala antalet problemuppgifter 
i varje läromedel sammanställdes i en tabell.

När sedan det totala antalet problemuppgifter fastställts i varje läromedel kontrollerades de post-
it markerade uppgifterna i läromedlen utefter Palms (2002) aspekt ”event” som presenterades i 
tidigare avsnitt. De problemuppgifter som klassificerades som vardagsrelaterade efter Palms 
(2002) aspekt ”event” behöll sina post-it lappar. De uppgifter som inte klassificerades som 
vardagsrelaterade avmarkerades och de problemuppgifter där det infann sig en viss osäkerhet 
om vardagsrelateringen antecknades ett frågetecken på post-it lappen. De uppgifter som 
markerats med ett frågetecken kontrollerades ytterligare en gång efter det att samtliga läromedel 
analyserats. Det totala antalet vardagsrelaterade problemuppgifter i varje läromedel och andelen 
i procent sammanställdes i en tabell.

De uppgifter som klassificerats som vardagsrelaterade kategoriserades sedan efter huruvida de 
knyter an till elevens vardag. Först beslutades inom vilket av Erikssons (2009) tidigare nämnda 
områden vardag, fritid, handel och skola som frågan klassificerades under och sedan i en 
underkategori. Underkategorierna inom varje område skapades under studiens 
materialbearbetning. Underkategorierna representerar de mest förekommande ämnena inom 
varje område. Resultatet av de vardagsrelaterade problemuppgifternas fördelning inom de fyra 
olika områdena presenteras i en tabell. Resultaten av de fyra områdenas olika underkategorier 
och fördelningen av de vardagsrelaterade problemuppgifterna under dem har sammanställts i 
fyra olika tabeller.

Tillförlitlighetsfrågor
För att avgöra en studies tillförlitlighet används begreppen validitet och reliabilitet. Validiteten 
beskriver giltigheten hos en studie. Om de metoder som använts verkligen har inneburit att det 
studien hade för avsikt att undersöka verkligen har undersökts (Fejes & Thornberg 2009). 
Begreppet reliabilitet beskriver tillförlitligheten hos en studie. Hur noggrant och systematiskt 
forskaren har arbetat med sin datainsamling och analys (Fejes & Thornberg 2009).

Validitet

Metoden komparativ textanalys som använts i studien har inneburit att studiens syfte att 
undersöka hur stor andel av problemuppgifterna i tre läromedel i matematik år 3 från skilda 
årtionden som är vardagsrelaterade har kunnat besvarats samt även hur de vardagsrelaterade 
problemuppgifterna knyter an till elevens vardag. Studien har därmed hög validitet. 
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Reliabilitet

Studiens reliabilitet kan dock problematiseras. Då studiens analys har skett med hjälp av 
fastställda aspekter och kategorier från tidigare forskning vilket ökar studiens reliabilitet är det 
endast tolkningen av hur de vardagsrelaterade problemuppgifterna knyter an till elevens vardag 
där författarens förförståelse och uppfattning i ämnet kan ha påverkat resultatet. Det innebär att 
om en exakt kopia av denna studie genomförs kan resultatet komma att skilja sig något åt.  

För att öka studiens reliabilitet har de vardagsrelaterade problemuppgifterna försökt att ses ur ett 
elevperspektiv och aspekter och begrepp från tidigare forskning inom ämnet har använts för att 
ge studien en så hög reliabilitet som möjligt. 
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Resultat

Beskrivning av data/empiri
Som tidigare nämnts har jag genomfört en komparativ studie av tre läromedel i matematik år 3 
från skilda årtionden. Syftet med studien är att undersöka vad som skiljer och förenar tre 
läromedel från skilda årtionden i matematik år 3 och om inslagen av vardagsrelaterade 
problemuppgifter har förändrats till antal och på vilket sätt de knyter an till elevens vardag. 
Nedan presenteras den sammanställda datan i tabeller med frågeställningarna som 
utgångspunkt.

Vad skiljer och förenar de tre läromedlen i deras upplägg?

I frågeställning har följande upplägg studerats: a) förord och slutord b) innehållsförteckning c) 
totalt antal sidor och uppgifter samt d) andelen problemuppgifter i varje läromedel. Resultaten 
beskrivs nedan läromedelsvis och avslutas med två sammanfattande tabeller.

Femte räkneboken 

”Femte räkneboken” är den äldsta av de tre läromedlen och utkom år 1988. Läromedlet har 
totalt 119 sidor och en summa på 2311 uppgifter. Läromedlet saknar förord och slutord men har 
en innehållsförteckning som tydliggör vilka olika räknesätt som används. Utav det totala antalet 
uppgifter i läromedlet på 2311 stycken var 169 stycken utav dessa problemuppgifter vilket 
motsvarar en andel på 7 procent av det totala antalet uppgifter i läromedlet.

Talriket E

”Talriket E” utkom år 1993 och har totalt 175 sidor och en summa på 2551 uppgifter. Talriket 
saknar innehållsförteckning, förord samt slutord. Utav det totala antalet uppgifter på 2551 
stycken var 125 stycken utav dessa problemuppgifter vilket motsvarar en andel på 5 procent.

Pixel

Pixel utkom år 2008 och är det senast utkomna läromedlet av de tre analyserade läromedlen. 
Pixel har totalt 128 sidor och en summa av 1195 uppgifter. Läromedlet har en 
innehållsförteckning där huvudrubriken för varje kapitel anger vilket räknesätt som behandlas i 
kapitlen. Utav det totala antalet uppgifter på 1195 stycken var 83 stycken utav dessa 
problemuppgifter vilket motsvarar en andel på 7 procent.

De ovan beskriva resultaten av läromedlens upplägg samt andel problemuppgifter har nedan 
sammanställts i två olika tabeller. 
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Tabell 2. Resultat av antal sidor och matematikuppgifter i tre undersökta läromedel i matematik år 

3 från skilda årtionden. 

Femte räkneboken Talriket Pixel

Totalt antal sidor 119 175 128

Totalt antal 
uppgifter

2311 2551 1195

Totalt antal 
problemuppgifter

169 125 83

Andel 
problemuppgifter

7 % 5 % 7 %

Tabell 3. Resultat av de tre undersökta läromedlens upplägg i förekomsten av innehållsförteckning, 

förord samt slutord.

Femte räkneboken Talriket Pixel

Innehållsförteckning X - X

Förord - - -

Slutord - - -

Hur stor andel av problemuppgifterna i de tre läromedlen är vardagsrelaterade och 
skiljer det mellan årtiondena?

För att besvara följande frågeställning har Palms (2002) aspekt ”event” använts för att kunna 
klassificera en problemuppgift som vardagsrelaterad eller icke vardagsrelaterad. Resultatet av 
de tre undersökta läromedlens totala andel vardagsrelaterade problemuppgifter har 
sammanställts i tabellen nedan.

Tabell 4. Andelen vardagsrelaterade problemuppgifter i tre läromedel i matematik år 3 från skilda 

årtionden.

Femte 
räkneboken

Talriket Pixel

Totalt antal 
problemuppgifter/läromedel

169 125 83

Totalt antal 
vardagsrelaterade 
problemuppgifter/läromedel

68 85 59

Andel vardagsrelaterade 
problemuppgifter/läromedel

40 % 68 % 71 %
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Hur knyter de vardagsrelaterade problemuppgifterna som förekommer i de tre 
läromedlen an till eleven och skiljer det något mellan årtiondena?

För att besvara ovanstående frågeställning om hur de vardagsrelaterade problemuppgifterna 
knyter an till elevens vardag har Erikssons (2009) fyra områden vardag, handel, fritid och skola 
använts. De uppgifter som av tidigare presenterade resultat klassificerats som vardagsrelaterade 
problemuppgifter har kategoriserats in under Erikssons (2009) fyra olika områden. 
Nedanstående tabell visar resultatet av de vardagsrelaterade problemuppgifternas fördelning 
inom de fyra olika områdena. 

Tabell 5. Antalet vardagsrelaterade problemuppgifter fördelat per läromedel samt totalt antal inom 

varje område i tre läromedel i matematik år 3 från skilda årtionden.

Femte räkneboken Talriket Pixel Totalt/
område

Total andel
/område 

Vardag 42 38 30 110 52 %

Fritid 13 24 12 49 23 %

Handel 13 13 16 42 20 %

Skola 0 10 1 11 5 %

Totalt/
läromedel

68 85 59 

När den första kategoriseringen av de vardagsrelaterade problemuppgifterna gjorts under 
de fyra olika huvudgrupperna genomfördes ytterligare en kategorisering där uppgifterna 
sorterades i olika underkategorier efter på vilket sätt de vardagsrelaterade 
problemuppgiften knyter an till elevens vardag. Resultatet av de olika underkategorierna 
inom varje område samt fördelningen inom dessa presenteras nedan i fyra olika tabeller. 

Tabell 6. Underkategorierna inom området vardag. Antalet uppgifter i varje underkategori fördelat 

per läromedel samt totalt antal uppgifter per underkategori i tre läromedel i matematik år 3 från 

skilda årtionden.

Området Vardag Femte räkneboken Talriket Pixel Totalt/kategori

Dela lika 4 2 1 7

Väder 2 0 10 12

Tid 13 5 19 37

Datum 10 0 0 10

Vikt 1 0 0 1

Längd 1 0 0 1

Ålder 11 31 0 42

Totalt/läromedel 42 38 30
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Tabell 7. Underkategorierna inom området fritid. Antalet uppgifter i varje underkategori 

fördelat per läromedel samt totalt antal uppgifter per underkategori i tre läromedel i 

matematik år 3 från skilda årtionden.

Området Fritid Femte 
räkneboken

Talriket Pixel Totalt/kategori

Intressen 11 23 9 43

Sparande 1 0 3 4

Lån 1 1 0 2

Totalt/läromedel 13 24 12

Tabell 8. Underkategorierna inom området handel. Antalet uppgifter i varje underkategori fördelat 

per läromedel samt totalt antal uppgifter per underkategori i tre läromedel i matematik år 3 från 

skilda årtionden.

Området Handel Femte räkneboken Talriket Pixel Totalt/kategori

Prisförändringar 3 0 0 3

Prisjämförelser 2 4 0 6

Pengar 8 9 16 33

Totalt/läromedel 13 13 16

Tabell 9. Underkategorierna inom området skola. Antalet uppgifter i varje underkategori fördelat 

per läromedel samt totalt antal uppgifter per underkategori i tre läromedel i matematik år 3 från 

skilda årtionden.

Området Skola Femte räkneboken Talriket Pixel Totalt/kategori

Läxor 0 0 1 1

Schema 0 10 0 10

Totalt/läromedel 0 10 1

Analys av data/empiri
Under följande rubrik analyseras den data som presenterats i tidigare avsnitt. Analysmetoden är 
komparativ analys där resultaten av den insamlade datan jämförts. Skillnader och likheter i den 
insamlade datan från de skilda årtiondena analyseras med tabellerna som utgångspunkt. 
Analysen presenteras som i tidigare avsnitt med frågeställningarna som utgångspunkt. 

Vad skiljer och förenar de tre läromedlen i deras upplägg?

Resultatet i tabell 2 visar att ”Talriket” är läromedlet med flest antal sidor och uppgifter men 
med lägst andel problemuppgifter. Läromedlet ”Femte räkneboken” med lägst antal sidor och 
med 240 uppgifter mindre än ”Talriket” innehöll fler problemuppgifter än ”Talriket”. 
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Läromedlet ”Pixel” med endast nio fler sidor än ”Femte räkneboken” men med 1116 stycken 
färre uppgifter än ”Femte räkneboken” skildrar resultatet i tabell 2 att trots den stora skillnaden i 
antal uppgifter mellan ”Femte räkneboken” och ”Pixel” innehåller de båda läromedlen lika stor 
andel problemuppgifter.

De presenterade resultaten i tabell 3 visar att ingen av de tre undersökta läromedlens upplägg 
innehöll varken förord eller slutord och innehållsförteckning förekom endast i ”Femte 
räkneboken” och i ”Pixel”. Innehållsförteckningarna i de båda läromedlen tydliggjorde för 
eleven vilka räknesätt som var aktuella i respektive kapitel. I läromedlet ”Pixel” förekom det 
även längst ner på varje sida i läromedlet en kort förklaring till varje uppgift med information 
om vilket räknesätt som ska användas och vad uppgiften handlar om.  Även i läromedlet ”Femte 
räkneboken” förekom det information längst ner på varje sida men informationen här var endast 
riktad till läraren med sidhänvisningar till lärarhandledningen. Något som endast förekom i 
”Femte räkneboken” på motsvarande sida som innehållsförteckningen var förklaringar av 
återkommande begrepp i läromedlet som t ex Minns du? Ser du? Kan du? och Diagnos. 
Begreppens förklaringar tydliggör för eleven vad som förväntas av dem när de förekommer i 
läromedlet. ”Talriket” var det enda läromedlet som saknade både innehållsförteckning, förord 
och slutord. Även i ”Talriket” förekom det information lägst ner på sidorna men inte till varje 
uppgift och den information som förekom var formulerad på samma sätt som i ”Femte 
räkneboken” med information till läraren om sidhänvisningar till lärarhandledningen. 
Information till eleven om aktuellt räknesätt och uppgifters syften förekom inte som i 
läromedlet ”Pixel”. Till läromedlet ”Talriket” fanns en lärarhandledning för år 3 att tillgå där 
innehållsförteckning, beskrivning av läromedlets olika delar samt hur tanken är att läraren ska 
arbeta med läromedlet i klassen beskrevs. I lärarhandledningen står det att målsättningen med 
problemlösningen i grundbok E samt F är att problemen ska knyta an till elevens egen 
verklighet och att eleverna ska tycka att problemen är roliga. 

Av de tre studerade läromedlen var det endast ”Pixel” som tilltalade eleven i sitt upplägg genom 
riktad information till eleven och inte till läraren. Tilltalets betydelse är enligt min uppfattning 
en viktig aspekt när det kommer till läromedlens upplägg då ett upplägg som tilltalar eleven kan 
väcka elevens intresse för matematik och lusten att lära. 

Hur stor andel av problemuppgifterna i de tre läromedlen är vardagsrelaterade och 
skiljer det något mellan årtiondena? 

Resultaten i tabell 4 visar att läromedlet ”Pixel” från år 2008 är läromedlet av de tre undersökta 
i studien med störst andel vardagsrelaterade problemuppgifter på 71 procent. Av totalt 83 
stycken problemuppgifter var 59 stycken av dessa vardagsrelaterade. Läromedlet med lägst 
andel vardagsrelaterade problemuppgifter var ”Femte räkneboken” från år 1988 med 40 
procent. Av totalt 169 stycken problemuppgifter var 68 stycken av dem vardagsrelaterade. I 
läromedlet ”Talriket” från år 1993 var andelen vardagsrelaterade problemuppgifter 68 procent 
vilket motsvarar 85 stycken uppgifter av totalt 125 stycken. 

Läromedlet ”Pixel” med lägst antal problemuppgifter var det läromedel som hade störst andel 
vardagsrelaterade problemuppgifter. Läromedlet ”Femte räkneboken” med flest antal 
problemuppgifter var dock det läromedel med minst andel vardagsrelaterade problemuppgifter. 
Skillnaden i andel vardagsrelaterade problemuppgifter var störst mellan läromedlet ”Pixel” med 
71 procent vardagsrelaterade problemuppgifter och ”Femte räkneboken” med en andel på 40 
procent. Den insamlade datan visar att andelen vardagsrelaterade problemuppgifter i de 
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undersökta läromedlen i matematik för år 3 har ökat med ca 75 procent under de studerade 
årtiondena från 40 procent till 71 procent. 

Resultaten i tabell 4 visar att den största ökningen av antalet vardagsrelaterade problemuppgifter 
skedde mellan läromedlet från 1988 ”Femte räkneboken” och läromedlet från 1993 ”Talriket” 
med en ökning från 40 procent till 68 procent vardagsrelaterade problemuppgifter.

”Talriket” med 68 procent vardagsrelaterade problemuppgifter visar att det inte skett någon 
större förändring i andelen vardagsrelaterade problemuppgifter under de två senaste årtiondena 
enligt studiens resultat. Skillnaden mellan det senast utkomna läromedlet ”Pixel” från år 2008 
och ”Talriket” från år 1993 visar att det endast skett en ökning med 3 procent av de 
vardagsrelaterade problemuppgifterna i de undersökta läromedlen 

En sammanfattning av ovanstående resultat visar att andelen vardagsrelaterade 
problemuppgifter hade ökat med ca 75 procent i de studerade läromedlen sedan 1980-talet fram 
till slutet av 2000-talet. Skillnaderna mellan årtiondena var störst i läromedlen från 1980-talet 
och 1990-talet med en ökning från 40 procent vardagsrelaterade problemuppgifter till 68 
procent. I en jämförelse mellan läromedlet ”Talriket” från 1993 och läromedlet ”Pixel” från år 
2008 visar att det endast skedde en ökning av de vardagsrelaterade problemuppgifterna med tre 
procent i de läromedlen från 68 procent till 71 procent. Totalt sett är andelen vardagsrelaterade 
problemuppgifter fortfarande låg då inte ens tio procent av det totala antalet uppgifter i de 
undersökta läromedlen utgörs av problemuppgifter. 

Hur knyter de vardagsrelaterade problemuppgifterna som förekommer i de tre 
läromedlen an till eleven och skiljer det något mellan årtiondena?

Resultaten i tabell 5 visar att i alla tre undersökta läromedel var området vardag dominerande 
med sammanlagt 110 stycken vardagsrelaterade problemuppgifter vilket motsvarar 52 procent 
av de totalt 212 stycken vardagsrelaterade problemuppgifterna i samtliga läromedel. ”Femte 
räkneboken” var läromedlet med flest antal uppgifter inom området vardag på 42 stycken. 
Följande var ”Talriket” med 38 stycken uppgifter och sist ”Pixel” med 30 stycken uppgifter. 

Inom området fritid var skillnaden mellan ”Femte räkneboken” med 13 stycken uppgifter och 
”Pixel” med 12 stycken uppgifter minimal medan ”Talriket” dominerade med 24 stycken 
vardagsrelaterade problemuppgifter inom området fritid . Det totala antalet uppgifter inom 
området fritid var 49 stycken vilket motsvarar en andel på 23 procent av de totalt 212 stycken 
vardagsrelaterade problemuppgifterna i samtliga läromedel.

I området handel var fördelningen mellan läromedlen jämn. ”Femte räkneboken” och ”Talriket” 
visade samma total på 13 stycken uppgifter och ”Pixel” med totalt 16 stycken uppgifter. 
Området handels totala antal uppgifter var 42 stycken vilket motsvarar 20 procent av den totala 
summan vardagsrelaterade problemuppgifter i de undersökta läromedlen.

Området skola var lägst representerat i läromedlen med en total på endast 11 stycken 
vardagsrelaterade problemuppgifter vilket motsvarar en andel på fem procent av det totala 
antalet vardagsrelaterade problemuppgifter. I ”Femte räkneboken” påträffades ingen uppgift 
inom området skola och i ”Pixel” påträffades endast en uppgift. ”Talriket” var det läromedel 
med flest antal uppgifter inom området skola som uppgick till totalt 10 stycken uppgifter.

Det sammanfattade resultatet av de vardagsrelaterade problemuppgifternas fördelning inom de 
fyra olika områden visar att området vardag hade flest antal uppgifter i alla tre läromedel med 
totalt 110 stycken uppgifter. Följande var området fritid med en total på 49 stycken uppgifter 
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där ”Talriket” dominerade med 24 stycken utav dem. Det område där fördelningen var 
enhetligast var inom området handel där det totala antalet uppgifter på 42 stycken som var jämt 
fördelat mellan de tre läromedlen. Området skola var det lägst representerade området i alla tre 
läromedel med en total på endast 11 stycken uppgifter där ”Talriket” var i princip det ända 
läromedlet med uppgifter inom området

Nedan följer en analys av de fyra olika områdenas uppdelningar i olika underkategorier för att 
besvara hur det vardagsrelaterade problemuppgifterna knyter an till elevens vardag och om det 
skiljer något mellan årtiondena.

Området vardag

Vardag var det mest representerade området i alla tre läromedel och området med flest antal 
underkategorier. I tabell 6 redovisas fördelningen av det totala antalet vardagsrelaterade 
problemuppgifter i de olika underkategorierna och nedan följer en närmare beskrivning av varje 
underkategori för att redovisa på vilket sätt varje kategori knyter an till elevens vardag.

Den första underkategorin dela lika knyter an till elevens vardag då företeelser som kan uppstå i 
vardagslivet när t ex pengar, olika föremål och mat ska delas lika mellan ett visst antal personer 
representeras i denna kategori. Underkategorin dela lika var låg till antalet i alla tre undersökta 
läromedel. ”Femte räkneboken” med fyra stycken uppgifter var störst till antalet, sedan 
”Talriket” med två uppgifter och sist ”Pixel” med endast en uppgift i kategorin. Uppgifterna i 
underkategorin dela lika benämner praktiska problem som kan uppstå i en elevs vardag. 

Underkategorin väder knyter an till elevens vardag med problemuppgifter där eleven ska läsa av 
olika temperaturskillnader. Denna underkategori knyter an till elevens vardag då förmågan att 
kunna läsa av en termometer är en händelse som eleven känner igen och som förekommer i det 
vardagliga livet. Läromedlet ”Pixel” hade flest uppgifter i underkategorin med 10 stycken 
uppgifter till skillnad mot ”Femte räkneboken” med två stycken uppgifter. I ”Talriket” förekom 
inga uppgifter i underkategorin. Det totala antalet uppgifter i underkategorin väder var totalt 12 
stycken.

Kategorin tid var den andra mest representerad underkategorin inom området vardag. Uppgifter 
där eleven ska läsa av olika tidtabeller, räkna ut restider och väntetider samt tidsskillnader var 
vanliga inom kategorin och är vardagliga händelser som elever har erfarenhet av och känner 
igen. Det totala antalet uppgifter inom underkategorin tid var 37 stycken. Flest antal uppgifter 
var det i ”Pixel” med 19 stycken följt av ”Femte räkneboken” med 13 stycken uppgifter. I 
”Talriket” var antalet uppgifter i underkategorin endast fem stycken. 

Datum var en underkategori som endast förekom i ”Femte räkneboken”. Då uppgifterna bestod 
av att lära sig läsa av en almanacka och årets indelning i olika årstider och kvartal har dessa 
analyserats som vardagsrelaterade för en elev då almanackor används i det dagliga livet och är 
ett redskap som de stöter på både hemmet och i skolan. Det totala antalet uppgifter i 
underkategorin var 10 stycken och de förekom endast i ”Femte räkneboken”.

Kategorierna vikt och längd förekom även de endast i ”Femte räkneboken” med en uppgift i 
vardera kategori. De två uppgifterna bestod av jämförelser där eleven skulle räkna ut hur lång 
en person var eller hur mycket han/hon vägde. Begrepp som kilogram och centimeter knyter an 
till elevens vardag då en jämförelse av dessa förekommer i elevens vardag när de t ex ska 
jämföra vem som är längst eller kortast. 

27



Den sista underkategorin i området vardag är ålder men är underkategorin med flest uppgifter 
inom området vardag. Uppgifterna bestod av att jämföra åldrar, räkna ut någons ålder samt 
räkna ut vilket år en person är född. Kategorin ålder knyter an till elevens vardag på samma sätt 
som vikt och längd då de alla tre utgör svar på vanliga frågor som kan förekomma i en elevs 
vardag då barn ofta frågar varandra hur gamla de är och jämför vem som är yngst och äldst. Det 
totala antalet uppgifter inom kategorin var 42 stycken och är underkategorin med flest antal 
uppgifter inom området vardag. Läromedlet med flest antal uppgifter i underkategorin tid var 
”Talriket” med 31 stycken och följande ”Femte räkneboken” med 11 stycken uppgifter. I 
läromedlet ”Pixel” förekom inga uppgifter i kategorin.

Det sammanfattande resultatet av området vardag är att underkategorin ålder var störst till 
antalet med 42 uppgifter tätt följt av underkategorin tid med 37 uppgifter. Därefter följer en 
relativt stor skillnad i antal uppgifter till nästa underkategori väder med 12 uppgifter och datum 
med tio uppgifter. Underkategorin dela lika följer sedan med sju uppgifter och med lägst antal 
uppgifter är underkategorierna vikt och längd med en uppgift vardera. 

Fördelningen av antalet uppgifter i de olika underkategorierna i området vardag i de tre 
undersökta läromedlen skiljde sig åt. ”Femte räkneboken” var den enda av de tre läromedlen 
med uppgifter i alla sju underkategorier och med störst antal uppgifter i underkategorin tid på 13 
uppgifter. ”Talriket” och ”Pixel” hade endast uppgifter i tre av de totalt sju underkategorierna. 
”Talriket” var det läromedel med störst antal uppgifter inom en underkategori med 31 uppgifter 
i underkategorin ålder. ”Pixel” hade som ”Femte räkneboken” flest antal uppgifter i 
underkategorin tid med 19 uppgifter. Analysen visar att den största spridningen av de 
vardagsrelaterade uppgifterna inom området vardag återfanns i det äldsta läromedlet ”Femte 
räkneboken” och att utbredningen av uppgifterna sedan minskat markant i läromedlet från 1990-
talet till endast tre underkategorier och att ingen förändring av utbredningen hade skett i 
läromedlet från 2000-talet. Förändringen som skett i läromedlen från 1990-talet och 2000-talet 
var att den populära underkategorin ålder i läromedlet från 1990-talet inte hade en enda uppgift i 
läromedlet från 2000-talet där istället underkategorin tid hade flest uppgifter.

Området fritid

Resultaten i tabell 7 visar fördelningen av antalet uppgifter i underkategorier inom området 
fritid. Antalet underkategorier var endast tre stycken i området fritid jämfört med området 
vardag där antalet underkategorier var sju. Nedan följer en beskrivning av de tre 
underkategorierna och antalet uppgifter per kategori och läromedel.

Kategorin med flest antal uppgifter inom området fritid var intressen med totalt 43 stycken 
uppgifter. Till kategorin intressen har olika ämnen räknats som sysselsätter eleven på sin fritid. 
TV var ett vanligt förekommande ämne i både ”Pixel” och ”Talriket” med frågor om när olika 
program börjar och slutar samt längden på olika program. I ”Talriket” har även ämnen som 
kulspel och olika poängställningar räknats till kategorin och i ”Pixel” förekom uppgifter om 
olika sporter. I ”Femte räkneboken” förekom varken uppgifter om TV eller sport utan uppgifter 
som anknöt till elevers intressen bestod istället av frågor om simning och plantering av olika 
växter. Alla uppgifter inom kategorin intressen knyter an till elevens vardag då uppgifterna 
baseras på vanligt förekommande fritidsintressen och sysselsättningar bland barn. Av totalt 43 
stycken uppgifter i underkategorin intressen hade ”Talriket” flest antal med 23 stycken 
uppgifter. Sedan ”Femte räkneboken” med elva stycken uppgifter och sist ”Pixel” med nio 
stycken uppgifter.
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De två sista underkategorierna i området fritid är sparande och lån. Dessa två kategorier består 
av sammanlagt sex uppgifter utav områdets totala antal på 49 stycken. Dessa kategorier är små 
till antalet vid en jämförelse med kategorin intressen. De knyter an till elevens vardag då 
uppgifterna handlar om hur mycket pengar någon har sparat ihop efter en viss tid eller hur 
mycket pengar som behöver lånas för att ha råd med en viss sak. Kategorin sparande var störst 
till antalet i ”Pixel” med tre stycken uppgifter men kategorin lån förekom aldrig. ”Femte 
räkneboken” var det ända utav de tre läromedlen som hade en uppgift i vardera kategorin medan 
”Talriket” endast hade en uppgift i kategorin lån och ingen i kategorin sparande.

Det sammanfattande resultatet av området fritid visar att intressen var största underkategorin 
inom alla tre läromedel med en summa på 43 stycken uppgifter av totalt 49 stycken. Sedan 
följde underkategorin sparande med fyra uppgifter och sist underkategorin lån med två 
uppgifter. ”Talriket” var läromedlet med störst antal uppgifter inom området fritid med 23 
uppgifter i underkategorin intressen. Sedan följde ”Femte räkneboken” med 11 stycken och 
”Pixel” med nio stycken uppgifter. ”Pixel” var sedan störst till antalet i kategorin sparande med 
tre uppgifter där ”Femte räkneboken” endast hade en uppgift och sist ”Talriket” med noll 
uppgifter. I underkategorin lån var ”Femte räkneboken” och ”Talriket” lika till antalet med en 
uppgift var till skillnad mot ”Pixel” med noll uppgifter. Analysen visar att ”Femte räkneboken” 
återigen är det enda läromedlet med uppgifter i varje underkategori medan ”Talriket” och 
”Pixel” hade uppgifter i två av de totalt tre underkategorierna. 

Området handel

Resultaten i tabell 5 visar att handel var det tredje största området bland de vardagsrelaterade 
problemuppgifterna med totalt antal uppgifter på 42 stycken vilket innebär en skillnad med 
endast sju uppgifter till området fritid med 49 stycken uppgifter. Resultaten i tabell 8 visar att i 
likhet med området fritid har även området handel tre underkategorier. Nedan följer en 
redogörelse av de tre underkategoriernas innehåll samt antal uppgifter per kategori och 
läromedel.

Underkategorin prisförändringar förekom endast i läromedlet ”Femte räkneboken” med tre 
uppgifter. Uppgifter inom kategorin beskriver situationer när priset på en vara har förändrats på 
grund av en realisation . Kategorin prisjämförelser förekom med fyra uppgifter i ”Talriket” och 
med två uppgifter i ”Femte räkneboken” men med noll uppgifter i ”Pixel”. Uppgifterna inom 
kategorin uppmanar eleven att jämföra priser på olika produkter och sedan svara vilken produkt 
som är billigast respektive dyrast. Båda underkategorierna knyter an till elevens vardag då de 
beskriver vardagliga händelser som kan uppstå i en affär. 

Den sista underkategorin inom området handel var pengar och hade flest antal uppgifter med 
totalt 33 stycken. Underkategorin var representerad i alla tre läromedel med flest antal i ”Pixel” 
på 16 stycken följt av ”Talriket” med nio uppgifter och sist ”Femte räkneboken” med åtta 
uppgifter. Vanligt förekommande uppgifter inom underkategorin pengar var hur mycket något 
kostade, hur mycket pengar någon ska få tillbaka samt om pengarna kommer att räcka. 
Kategorin pengar berör vardagliga händelser som kan förekomma i en affär och är uppgifter 
som elever har erfarenhet av och kan relatera till. 

Det sammanfattande resultatet visar att underkategorin pengar var störst inom området handel 
med totalt 33 uppgifter. Sedan följde underkategorin prisjämförelser med sex uppgifter och 
prisförändringar med tre uppgifter. Flest antal uppgifter inom området pengar var ”Pixel” med 
16 uppgifter följt av ”Talriket” med nio uppgifter och ”Femte räkneboken” med åtta uppgifter. 
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Underkategorin prisförändringar förekom endast i ”Femte räkneboken” med tre uppgifter. 
Underkategorin prisjämförelser var flest till antalet i ”Talriket” med fyra uppgifter följt av 
”Femte räkneboken” med två uppgifter och inga uppgifter i ”Pixel”. Analysen visar att ”Femte 
räkneboken” med hänvisning till tidigare redovisade resultat även i detta område är det enda 
läromedlet med uppgifter i samtliga underkategorier. Läromedlet ”Talriket” hade uppgifter i två 
av de totalt tre underkategorierna medan ”Pixel” endast hade uppgifter i en av de totalt tre 
underkategorierna. Detta trots att ”Pixel” hade flest antal uppgifter inom området handel med 
totalt sett 16 stycken uppgifter jämfört med de andra två läromedlen med totalt vardera 13 
uppgifter. 

Området skola

Resultaten i tabell 5 visar att området skola var lägst till antal uppgifter jämfört med de andra tre 
områdena med en total enligt tabell 9 på endast 11 stycken uppgifter och med endast två 
underkategorier. ”Talriket” var läromedlet med flest antal uppgifter i området skola med tio 
stycken uppgifter och alla uppgifterna var i underkategorin schema. Uppgifterna inom 
underkategorin schema bestod av att eleven skulle läsa av ett schema och fastställa vilka tider 
olika lektioner börjar och slutar samt hur många timmar olika skoldagar hade totalt. 
Underkategorin schema knyter an till elevens vardag då eleven spenderar en stor del av sin 
vardag i skolan där schemat har en central funktion. Den andra kategorin läxor förekom endast i 
”Pixel” med en uppgift totalt där tiden som en elev ägnat åt läxläsning efterfrågades. Läxor är 
vanligt förekommande i elevers vardag och är en underkategori som de kan relatera till.

Det sammanfattade resultatet visar att underkategorin schema var störst till antalet med 10 
uppgifter i ”Talriket” och inga uppgifter i de andra läromedlen. Underkategorin läxläsning 
förekom med en uppgift i ”Pixel”. Analysen visar att ”Femte räkneboken” för första gången inte 
var representerad i någon av de två underkategorierna och att området skola som utgör en stor 
del av elevernas vardagsliv inte var ett populärt ämne i de tre studerade läromedlen.

Sammanfattande resultat av underkategorier

Området vardag bestod av flest antal underkategorier med sju stycken där ålder och tid var 
störst till antalet. Området fritid bestod av endast tre underkategorier där intressen var störst. 
Även området handel bestod av tre underkategorier där pengar var störst till antalet och inom 
området skola var antalet underkategorier endast två där schema hade flest antal uppgifter. 
Variationen av antalet uppgifter i de olika underkategorierna var låg i ”Pixel” med uppgifter i 
endast sju av de totalt 15 underkategorierna och variationen var även låg i ”Talriket” med 
uppgifter i endast åtta av de totalt 15 underkategorierna. I ”Femte räkneboken” var variationen 
högst med uppgifter i 13 av de totalt 15 underkategorierna. 
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Diskussion

Slutsatser
Studiens syfte har varit att undersöka vad som skiljer och förenar tre läromedel från skilda 
årtionden i matematik år 3 och om inslagen av vardagsrelaterade problemuppgifter har 
förändrats till antal och i sitt innehåll. Min hypotes vid inledandet av studien var att en relativt 
stor del av uppgifterna i de studerade läromedlen skulle bestå av problemuppgifter då 
problemlösningen stod i centrum under 1980-talet men att antalet av dessa problemuppgifter 
som knyter an till elevens vardag troligtvis skulle vara låg till antalet i samtliga undersökta 
läromedel. Studiens slutsatser diskuteras nedan med frågeställningarna som utgångspunkt.

Vad skiljer och förenar de tre läromedlen i deras upplägg? 

Studiens resultat visar att hypotesen inte stämde i mitt antagande om att antalet 
problemuppgifter i läromedlen skulle utgöra en stor del av det totala antalet uppgifter då mindre 
än tio procent av uppgifterna i samtliga läromedel utgjordes av problemuppgifter. I läromedlen 
från 1980-talet och 2000-talet var andelen problemuppgifter samma på sju procent av det totala 
antalet uppgifter. En jämförelse mellan läromedlet från 1980-talet och läromedlet från 2000-
talet visar dock att det totala antalet uppgifter i läromedlen hade minskat med ca 50 procent 
under de studerade årtiondena vilket inte har påverkat andelen problemuppgifter som är 
oförändrad. Vad kan då den markanta förändringen i antalet uppgifter bero på? 

En möjlig förklaring till förändringen kan vara det trendbrott inom matematiken som enligt 
Malmer (2002) skedde vid införandet av Lpo 94 då kunskaperna i matematik försköts från att 
ses som kvantitativa kunskaper till att ses som mera kvalitativa kunskaper. Även den markanta 
skillnaden i sidantal från Lgr 80 på 161 sidor till Lpo 94 med endast 20 sidor speglar en 
förändring i synen på kunskap under den studerade perioden (Unenge 1999). Enligt Lindström 
& Lindbergs (2005) teori om formativ och summativ bedömning skulle förändringen i antalet 
uppgifter även kunna tolkas som en förflyttning från den summativa bedömningen i matematik 
där uppgifters lösningar legat till grund för bedömningen mot en mer formativ bedömning där 
fokuset för bedömningen har flyttats till att även bedöma elevernas kunskapsprocesser inom 
matematiken och inte endast resultatet av antalet räknade uppgifter. 

Det halverade antalet uppgifter kan även tolkas som försök till ett trendbrott i den enligt 
Bremler (2003) skolmatematiska diskursen. Förskjutningen mot mer kvalitativa kunskaper kan 
tolkas som en förändring från den ”tysta” matematiken som Bremler (2003) nämner där 
eleverna räknar enskilt i sina matematikböcker mot en mer kommunikativ matematik där mer 
plats för samtal och diskussioner försöker skapas. Förskjutningen från ”tyst” matematik till 
kommunikativ matematik speglar även Vygotskijs (2001) teori om det kulturhistoriska 
perspektivet på lärande som låg till grund för Lpo 94 där fokuset på det sociala samspelet 
mellan människor är en avgörande faktor för kunskapsutvecklingen. Dock visar Skolverkets 
(2003) rapport med titeln ”Lusten att lära” som även väckt intresse för den genomförda studien 
att matematikundervisningen i de 40 studerade kommunerna i Sverige fortfarande till största del 
styrs av läromedlen och att en variationsrik undervisning inom matematiken är relativt sällsynt. 
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Den enformiga matematikundervisningen som bedrivs i Sverige enligt Skolverket (2003) 
kanske inte beror på läromedlen då studiens resultat visar att det skett en förändring från ca 
2300 uppgifter i läromedlet från 1980-talet till ca 1100 uppgifter i läromedlet från 2000-talet. 
Orsaken till den enformiga matematikundervisningen som styrs av läromedlen kanske istället 
beror på att lärarna känner en viss osäkerhet inför ämnet matematik som innebär att de gärna 
låter läromedlet styra undervisningen.

En tolkning av det oförändrade resultatet i antal problemuppgifter kan vara att de uppgifter som 
inte klassificerats som problemuppgifter är vad Unenge (1994) kallar för matematikuppgifter av 
generell relevans eller som helt saknar relevans som t ex 1+1=2 då antalet problemuppgifter inte 
ens utgör tio procent av uppgifterna i de tre undersökta läromedlen. Beror detta på att det helt 
enkelt finns en stark tradition inom matematiken med tydliga kvantitativa inslag där repetitionen 
av uppgifter anses nödvändig för att eleverna ska lära sig matematik? Är det uppgifterna som 
enligt Unenge (1994) är av generell relevans eller som helt saknar relevans som enligt 
traditionen anses vara det bästa sättet för eleverna att lära sig matematik. För att eleverna ska 
lära sig matematik måste den kanske nötas in för att den ska fastna och att den traditionen inom 
matematiken är svår att förändra. 

I frågeställningen studerades även förekomsten av innehållsförteckning, förord samt slutord i de 
tre läromedlen där det enda som förekom i läromedlens upplägg var innehållsförteckning i 
”Femte räkneboken” samt i ”Pixel”. Vid studerandet av läromedlens upplägg noterades även 
den information som förekom längst ner på i stort sett alla sidor i samtliga läromedel. I 
läromedlen från 1980-talet samt 1990-talet var informationen riktad till läraren men i läromedlet 
från 2000-talet riktade sig informationen endast till eleven med information om vilket räknesätt 
som var aktuellt i respektive uppgift och vad uppgiften handlade om. Vilka slutsatser som kan 
dras av den förändrade riktningen av information från läraren till eleven i läromedlet från slutet 
av 2000-talet kan inte besvaras genom studien då samtliga lärarhandledningar inte studerats 
utan ett konstaterande är endast möjligt om att informationen förekommer. En tolkning av 
studiens konstaterande är att informationen i läromedlet från 2000-talet ger eleven direkt 
feedback om det räknesätt eleven valt kan användas för att lösa uppgiften eller ej vilket innebär 
att eleven inte behöver vänta på lärarens hjälp. Detta kan ses som positivt ur elevens synvinkel 
men om kommunikationen i matematiken ska öka och en formativ bedömning av elevernas 
kunskapsprocesser ska bli möjlig är det inte till någon vidare fördel att eleverna inte uppmuntras 
till att kommunicera med varken lärare eller kamrater. Elevens kunskapsprocess synliggörs då 
inte lika tydligt om kommunikationen i matematiken uteblir.

Hur stor andel av problemuppgifterna i de tre läromedlen är vardagsrelaterade och 
skiljer det mellan årtiondena? 

Min andra del av hypotesen som var att antalet vardagsrelaterade problemuppgifter troligtvis 
skulle visa sig vara låg i samtliga läromedel stämde. Resultatet av studien visade att en ökning 
med ca 75 procent av de vardagsrelaterade problemuppgifterna hade skett i de studerade 
läromedlen men trots denna ökning utgör de vardagsrelaterade problemuppgifterna fortfarande 
en liten del av uppgifterna då den totala andelen problemuppgifter i samtliga studerade 
läromedel var under tio procent. Även Erikssons (2009) studie av vardagsrelaterade 
problemuppgifter i läromedel utgivna under 2000-talet för årskurs nio visade på att ungefär en 
tiondel av problemuppgifterna knöt an till elevens vardag. Resultaten av de båda studierna visar 
att andelen vardagsrelaterade problemuppgifter är låg i läromedel i matematik för både yngre 
och äldre åldrar och att det skiljer sig åt i på vilket sätt de knyter an till elevens vardag. Som 
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redovisats i bakgrunden till denna studie har betydelsen av att matematiken utgår från elevers 
erfarenheter och vardag nämnts i de tre senaste kursplanerna i matematik. I kursplanen i 
matematik från år 1980 finns följande citat om vikten av vardagsanknytning i matematiken att 
läsa:

Undervisningen i matematik skall utgå från elevernas erfarenheter och behov och förbereda 

dem för rollen som vuxna medborgare. Eleverna skall därför i första hand skaffa sig god 

förmåga att lösa sådana matematiska problem som vanligen förekommer i vardagslivet. 

(Kursplan i matematik 1980 s. 98).

I kursplanen i matematik från år 1994 finns följande citat som även det påpekar vikten av 
vardagsanknytningen i matematiken:

Eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden som ger dem underlag för att utvidga sitt 

matematiska vetande (Kursplan i matematik 1994 s. 34).

I den senast utkomna kursplanen i matematik från år 2000 hämtas följande citat om 
vardagsanknytningens betydelse i matematiken:

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs 

för att fatta välgrundande beslut i vardagslivets många valsituationer (Kursplan i matematik 

2000 s. 1)

Citaten ovan tydliggör hur viktig den vardagsrelaterade matematiken är för elevernas förståelse 
och att de tre senaste kursplanerna i matematik som tillsammans sträcker sig trettio år tillbaka i 
tiden har framhållit detta. Resultatet av studien visar att de tre senaste kursplanerna i matematik 
inte återspeglas till fullo i de studerade läromedlen. Detta styrker även Johanssons (2003) 
avhandling som visar att de läromedel i matematik som Johansson (2003) undersökt endast till 
en viss del återspeglade de mål som kursplanen i matematik presenterar.

Trots forskning om den verklighetsanknutna matematikens betydelse för eleverna förståelse där 
Palms (2002) forskningsresultat visar att antalet rätta svar ökade när eleverna kunde relatera till 
innehållet i uppgiften är andelen vardagsrelaterade problemuppgifter fortfarande låg. Även ur 
Vygotskijs (2001) kulturhistoriska perspektiv på lärande menar man att eleverna måste 
konfronteras med begrepp som förekommer i deras egen vardag för att de ska kunna 
generalisera kunskaperna till andra områden. Eleverna måste ges möjlighet att generalisera 
kunskaperna i matematik så de kommer till insikt med att den matematik som de möter i skolan 
inte endast förekommer i läroböckerna utan även i det vardagliga livet. Det är med andra ord 
viktigt att eleverna inte endast möter vetenskapliga begrepp i form av matematiska lagar i 
läromedlen för att en kunskapsutveckling ska ske utan att de vetenskapliga begreppen bladas 
med vardagliga begrepp från elevens vardag. Även Monroe & Panchyshyn (2005) forskning 
visar att det inte bara är innehållet i matematik uppgifterna som spelar en viktig roll utan även 
ordvalen. En eventuell faktor till det låga antalet vardagsrelaterade problemuppgifter kan då 
tolkas bero på att andemeningen i läromedlens uppgifter inte helt och hållet återspeglas 
beroende på ordvalen i uppgifterna. Berggren & Tevells (2004) forskning visade på att texterna 
i läromedel för matematik år 3 låg på en svår nivå med många ord som inte reflekterade elevers 
vardag. Språket i de studerade problemuppgifterna har inte varit studiens fokus men det kan 
dock tänkas vara en faktor till den låga andelen vardagsrelaterade problemuppgifter i de 
studerade läromedlen. 
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Hur knyter de vardagsrelaterade problemuppgifterna som förekommer i de tre 
läromedlen an till eleven och skiljer det något mellan årtiondena?

I studien undersöktes även hur de problemuppgifter som klassificerats som vardagsrelaterade 
knöt an till elevens vardag. Området vardag var det mest förekommande området i samtliga 
läromedel tätt följt av områdena fritid och handel. I Erikssons (2009) studie visar resultatet att 
området fritid förekom flest antal gånger i läromedel från 2000-talet i matematik för årskurs nio 
följt av områdena vardag, handel och skola. Resultaten i båda studierna visar att området skola 
förekom minst antal gånger i de vardagsrelaterade problemuppgifterna något som är förvånande 
då skolan är den plats där eleverna spenderar största delen av sin vardag. 

De underkategorier som fastställts i studien skiljer sig en aning mot Kilborns (1981) centrala 
baskunskapsområden som presenterades i studiens teoretiska bakgrund. Kilborn (1981) nämner 
områden som ”huset och rummet”, ”mat”, ”banken”, ”lön och skatt”, ”resa”, ”energi”, ”kläder” 
”bilen” och ”el-, tele och kommunikationsavgifter” som viktiga områden för att uppgifterna i 
matematik ska anses som vardagsrelaterade. Området ”kläder” och ”mat” är de enda två av 
Kilborns (1981) centrala baskunskapsområden som kan knytas till studien och till området 
handel. Enligt Wistedt (1992) behöver inte Kilborns (1981) centrala baskunskapsområden 
innebära att matematiken blir mer vardagsrelaterad då dessa områden till största del 
förekommer i en vuxens vardag. En tolkning av Kilborns (1981) centrala baskunskapsområden 
kan vara att de centrala baskunskapsområdena troligtvis främst är menade för elever i skolans 
senare år.

Läromedlet med mest spridning av uppgifter inom de fyra olika områdena samt inom samtliga 
underkategorier var läromedlet från 1980-talet som även var läromedlet med flest antal 
problemuppgifter men med lägst andel vardagsrelaterade problemuppgifter. Studiens resultat 
kan anses återspegla problemlösningens genomslag i Lgr 80 då även det första huvudmomentet 
som nämns i kursplanen i matematik i Lgr80 var problemlösning. Andelen vardagsrelaterade 
problemuppgifter var dock lägst i läromedlet från 1980-talet. En möjlig förklaring kan tänkas 
vara fokuset på problemuppgifter som kan ha medfört att vikten av den vardagsrelaterade 
matematiken kom i skymundan. I läromedlen från 1990-talet och 2000-talet var variationen av 
de vardagsrelaterade problemuppgifterna inte lika stor i de olika underkategorierna som i 
läromedlet från 1980-talet. En större variation av olika ämnen bland de vardagsrelaterade 
problemuppgifterna kan öka möjligheten att fler elever kan relatera dem till sin egen vardag. 

Totalt sett visar studien på att förändringar har skett i de tre studerade läromedlen i matematik år 
3 publicerade under tidsperioden 1980-2010. De tre mest märkbara förändringarna är 1. 
halveringen av antalet uppgifter i läromedlen och 2. att de vardagsrelaterade 
problemuppgifterna hade ökat med 75 procent i de studerade läromedlen samt 3. att ingen 
förändring skett i andelen problemuppgifter som visade samma resultat i läromedlet från 1980-
talet som i läromedlet från 2000-talet med en andel på endast sju procent av det totala antalet 
uppgifter. 

Betydelse
Den genomförda studiens resultat visar att matematikämnets syfte och roll i utbildningen som 
beskrivs i kursplanen för matematik inte till fullo återspeglas i läromedlen. Då Skolverkets 
rapport från 2003 visar att läromedlet fortfarande har en styrande roll inom matematiken och att 
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i många av de 40 undersökta kommunerna i Sverige sker undervisningen endast efter läromedlet 
innebär det att ämnets syfte och roll som beskrivs i kursplanen för matematik inte uppfylls. 
Resultatet som studien visar styrks även av Johanssons (2003) forskning och är av betydelse för 
både verksamma och blivande lärare att känna till. Studien visar även på den betydelse som den 
vardagsrelaterade matematiken har för elevers förståelse vilket är av vikt inte endast för 
pedagoger som är verksamma inom skolan utan även för pedagoger i förskolan. 

Som nyutexaminerade lärare kan det kännas tryggt att luta sig mot ett läromedel i början av sin 
karriär men det är då viktigt att vara medveten om att undervisningen måste kompletteras med 
annat material och övningar för att standarden på undervisningen ska motsvara läroplanens och 
kursplanens strävansmål samt uppnåendemål. Det är även viktigt att som pedagog förstå vilken 
styrande roll läromedlet fortfarande har i ämnet matematik och vad det innebär för elevernas 
kunskapsutveckling i ämnet. 

Reflektion över forskningsprocessen
För att kunna besvara min frågeställning var en komparativ analys av de tre läromedlen en 
någorlunda självklar metod att välja. Med hjälp av tidigare forskning inom ämnet har Palms 
(2002) ramverk för klassificering av uppgifter varit till stor hjälp samt Erikssons (2009) studie 
inom samma ämne. Då mitt syfte med studien har varit att undersöka vad som skiljer och 
förenar tre läromedel från skilda årtionden i matematik år 3 och om inslagen av 
vardagsrelaterade problemuppgifter har förändrats till antal och i sitt innehåll var den svåraste 
delen i projektet att klassificera om en uppgift var vardagsrelaterade eller inte. Trots att 
avgränsningar och aspekter från tidigare forskning togs i beaktande är i slutändan tolkningen 
min vilket kan innebära att resultatet skulle kunna skilja sig något åt ifall en annan person 
genomförde en kopia av denna studie. 

Det är svårt att avgöra vilken annan metod som skulle kunna rekommenderas för att besvara 
studiens syfte. Något som dock hade kunnat se annorlunda ut är studiens avgränsningar. Om 
andra avgränsningar valts ut i studien skulle det troligtvis resulterat i annorlunda resultat. Under 
forskningsprocessen har jag kommit till insikt med att textanalys som metod är en bekväm 
forskningsmetod där inga informanter behöver tillfrågas. Det innebär att forskningsprocessen 
inte styrs efter andra utan det är forskaren själv som bestämmer när studiens olika processer ska 
ske. Men det innebär inte att själva forskningsprocessen är enklare än i andra metoder. För att 
genomföra en textanalys och som i studien en komparativ analys behövs en tydlig struktur och 
noggrannhet vid insamlandet av data då mestadels av materialet i studien presenterats i tabeller. 
Vid en eventuell nästa uppsats är det många lärdomar jag tar med mig. Att formulera en tydlig 
forskningsfråga samt välja rätt metod för att kunna besvara den frågan är det viktigaste enligt 
mig att tänka på vid en eventuell nästa uppsats.

Nya frågor/vidare forskning

Jag tycker mig ha kunnat besvara mina frågeställningar och som en tänkbar uppföljning på detta 
arbete kan vara en studie där lärarhandledningar i matematik från skilda årtionden studeras 
närmare för att se vilka instruktioner som ges till läraren angående den vardagsrelaterade 
matematiken. Då studiens resultat visar på en låg andel vardagsrelaterade problemuppgifter i 
läromedlen skulle det vara intressant att undersöka om lärarhandledningarna speglar en annan 
bild och om den har förändrats under de tre senaste årtiondena.  
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Vidare exempel på forskning inom ämnet som kan vara intressant att studera är språket i de 
vardagsrelaterade problemuppgifterna. Vilket språk är det som används i dessa uppgifter och 
har språket förändrats under de tre senaste årtiondena. Även språkanvändningen överlag i 
läromedlen är intressant att studera för att se om någon förändring skett. Ytterligare ett förslag 
på vidare forskning är att studera vad som händer i klassrummet under 
matematikundervisningen idag? Genererar det minskade antalet uppgifter i matematik utrymme 
för andra sätt att närma sig matematiken?
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Bilaga 
Bilaga 1. Nedan följer en direkt avskrivning av Palms (2002) ramverk för klassificering av 
uppgifter:

Table 1. Aspect of real life task situations proposed to be of importance in simulations

A. Event The match in the event in the schoo task and 
the event in a corresponding simulated real 
life task situation.

      B. Question The match in the question posed in the school 
task and the question posed in a simulated real 
life task situation.

C. Purpose

      C1. Purpose in the social context

      C2. Purpose in the figurative context

The clarity of the purpose of hte school task.

The match in the school situation and the 
simulated situation regarding the clarity of the 
purpose of solving the task in the simulated 
situation.

D. Information/data

D1. Existence

D2. Realism

D3. Specificity

The match in the existens of the important 
inforamtion/data that is available in the school 
task and the important information/data 
available in the simulated situation.

The realism of the inforamtion/data available 
in the school task.

The match in the specificity of the 
information/data available in the school task 
and the specificity of the information/data 
available in the simulated situation.

E. Language

E1. Form

E2. Semantics

The match in the form (oral, written, graphic 
etc.) of the question and the information in the 
school task and the form of the question and 
the information in the simulated situation.

The match in the semantics (terminology, 
sentence structure, text amount) used in the 
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E3. Discussion opportunities

school task and in the simulated situation.

The match in the possibilities of asking about, 
and discussing the meaning of,, assignment 
and information in the school task and such 
possibilities in the simulated situation.

F. Solutions strategies

F1. Availability

             F2. Experienced plausibility

The match in the available student strategies 
and plausible strategies for solving the 
simulated task situation

The match in the strategies experienced as 
plausible for solving the school task and the 
strategies experienced as plausible for solving 
the task in the simulated situation.

G. Circumstances

G1. Availability of wexternal tools

G2. Guidance

G3. Consultation and collaboration

G4. Time

G5. Consequences

The match in the availability of external tools 
(e.g. calculators, computers and maps) in the 
school task situation and in the simulated 
situation.

The match in the guidance (explicit or implicit 
hints, e.g. on solution methods and types of 
answers required) in the school task and in the 
simulated situation.

The match in the possibilities of interaction 
(consultation and collaboration) with e.g. 
literature (paper and IT-based) or other 
persons in the school situation and in the 
simulated situation.

The match in time constraints on solving the 
school task and time constraints on solving 
the task in the simulated situation.

The match in the consequences of success or 
failure in solving the school task and the 
consequences of success or failure on solving 
the task in the simulated situation.

H. Solution requirements The match in explicit or implicit requirements 
on the solution of the school task and the 
requirements on the solution of the task in the 
simulated situation. Requirements can for 
example be expressed in the task text or in the 
judgement on the solution.

(Palm 2002, Paper 2 s. 8-9)
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