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Kontextualisering av Matematikuppgifter 

En matematikdidaktisk studie ämnad att undersöka olika nyanser av kontextualiseringen 

av matematikuppgifter i matematik 1 i den svenska gymnasieskolan. 

 

The contextualization of mathematical problems 

A study in mathematical didactics aimed to research different nuances of the 

contextualization of mathematical problems in mathematics 1 in the Swedish upper 

secondary school. 

 

 

Abstrakt 

Syftet med studien var att belysa de olika typerna av kontextualisering av uppgifter som 

förekommer inom matematik 1 i den svenska gymnasieskolan samt vilka typer av 

kontext som föredras/inte föredras av lärare i matematik 1 och varför. Till detta ändamål 

genomfördes en kvalitativ intervjustudie med tre behöriga lärare i matematik 1. 

Resultatet visade bland annat att den typen av kontext som mest föredrogs av lärarna var 

de kontext som elever enkelt kan relatera till men som inte innehåller några 

komplicerade ord. Några exempel på dessa var de kontext som hör till exempelvis 

sociala medier, mobiltelefoner samt kontext som har att göra med de yrke som 

utbildningen i vissa fall förbereder dem för. 
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1. Inledning 

1.1  Introduktion 

Betrakta följande uppgifter: 

• Derivera 𝑥2 + 3𝑥 + 15. 

• Alexander förpackar blomjord i påsar som rymmer 5 liter. Hur många påsar 

räcker en kubikmeter jord till? 

• I en korg finns det enbart svarta och gula bollar. Det finns dubbelt så många 

svarta bollar som gula bollar. Hur stor är sannolikheten att en slumpvist vald 

boll är gul? 

Känner du igen den här sortens uppgifter från skolans matematikundervisning? För de 

allra flesta är nog svaret på denna fråga ”ja, absolut”. Men har du någonsin funderat 

över varför lärare ger så många olika typer av uppgifter inom 

matematikundervisningen? Ibland förväntas eleverna att göra en numerisk beräkning 

eller att bestämma värdet på variabeln x, medan det i andra fall förväntas att eleverna 

sätter sig in i mer eller mindre vardagsnära situationer som innehåller någon form av 

matematik. En sådan situation kan till exempel handla om en person vid namn Axel som 

ska gå till banken och ta ett lån. Med andra ord, det finns en stor variation av 

uppgiftstyper inom matematikundervisningen och en anledning till detta är att det finns 

en mängd olika sätt att kontextualisera en uppgift inom matematiken. En fråga som 

följer är vad som menas med att kontextualisera en uppgift. Att kontextualisera en 

uppgift har att göra med vilket sammanhang man presenterar uppgift i, vilken kontext 

man ger den. Istället för att be eleverna beräkna 9-4 så kan man konstruera en situation 

där det ingår en fråga som kan besvaras genom att man utför beräkningen ovan. Frågan 

man ställer skulle kunna vara i stil med, “om du har nio kakor och äter upp fyra, hur 

många kakor har du då kvar?”. Begreppet kontextualisering och dess betydelse för 

denna studie är något som kommer att utvecklas vidare i bakgrundskapitlet, men det 

finns några aspekter av kontextualiseringen som utifrån ett intresseväckande syfte 

kommer att hanteras redan här i inledningen. Ett sista förtydligande i detta stycke är att 

orden kontext och sammanhang kommer att användas ombytligt genom uppsatsen och 

deras betydelse anses likvärdig. 
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1.2 Språk och kontextualisering 

 

Det finns många aspekter att tänka på som matematiklärare när man skapar matematiska 

uppgifter för sina elever. En av dessa aspekter är huruvida man ska ge uppgiften en 

kontext eller inte. Att ge en uppgift en kontext betyder i många fall att själva textmassan 

kring det matematiska innehållet ges en större omfattning, något som kan ställa krav på 

elevernas läsförståelse. Denna textmassa kommer naturligtvis att ges i ett naturligt språk 

som eleven är mer eller mindre bekant med och enligt Malmer & Adler (1996) så måste 

varje matematiklärare vara medveten om den betydelse som språket har i matematiken 

(s.34). Vidare menar Malmer & Adler att användningen av naturligt språk i 

matematiken, tillsammans med användningen av representationsformer, kan bidra till att 

eleverna uppfattar matematiken som ett främmande språk som de kan ha svårt att 

relatera till. Detta problem kan förstärkas hos de elever som har sämre läskunnighet och 

därmed bidra ytterligare till att göra matematiken ännu mera främmande för eleverna.  

Å andra sidan är införandet av en kontext i en matematikuppgift ibland nödvändigt då 

det ingår i lärarens uppdrag att testa samt utveckla elevers kapacitet i de matematiska 

förmågor som ingår i läroplanen för matematik, exempelvis resonemangs- 

modellerings- och problemlösningsförmåga. Ett exempel på när naturligt språk kan 

behövas är i samband med modelleringsförmågan, som bland annat har att göra med att 

tolka en realistisk situation (Skolverket, 2011). Uppgifter som associeras med 

modelleringsförmågan inkluderar därför ofta en situation som behöver beskrivas för 

eleven med hjälp av en tillhörande text. Sammanfattningsvis kan man säga att när man 

inför en faktor som språk i en matematikuppgift så medför detta en mängd aspekter som 

kan vara svåra att från början inse. Några av dessa faktorer kommer att diskuteras vidare 

i bakgrundskapitlet av denna studie.  

 

1.3 Avgränsning av studie 

Med den begränsade tid som gavs i den här studien så valde jag att intervjua tre lärare. 

Dessa lärare undervisar alla kursen matematik 1 och därmed begränsar sig arbetet till en 

specifik kurs på gymnasienivå. Detta medförde även att arbetet blev mer fokuserat och 

mindre generellt vilket gjorde att arbetet kunde koncentrera sig på att uppfylla en 

tidigare delvis outforskad nisch, just synen som lärare i matematik 1 har på 

kontextualisering av uppgifter. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att belysa de olika typerna av kontextualisering av uppgifter 

som förekommer inom matematik 1 i den svenska gymnasieskolan samt att undersöka 

vilka typer av kontext som föredras eller inte föredras av lärare i matematik 1 och 

varför. Detta syfte kommer att försöka uppnås genom att besvara följande frågor. 

1. Vilka typer av kontextualisering anser lärare förekommer ofta i läromedel för 

matematik 1? 

2. Vilka typer av kontextualisering beskriver lärare i matematik 1 att de använder i 

sin undervisning? 

3. Vad anser lärare i matematik 1 om de olika typerna av kontext som återfinns i 

matematikuppgifter generellt? 

4. Hur anser lärare i matematik 1 att uppgifters kontexter bidrar eller inte bidrar till 

att utveckla matematiska förmågor? 

 

Begreppet kontextualisering är det mest centrala samt viktigaste begreppet i detta arbete 

och kommer därför att förklaras utförligt i bakgrundskapitlet. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer en bakgrund till studien att ges. Detta kommer att uppnås genom 

att dels hantera olika nyanser av kontextualisering hos elever samt i matematikuppgifter. 

Därefter kommer tidigare forskning att nämnas för att både sätta denna studie i sitt 

sammanhang samt etablera studiens nisch. Sist men inte minst så kommer några 

relevanta begrepp som har med studien att göra att presenteras, hanteras och förklaras 

för att bättre kunna genomföra studiens diskussion. En ytterligare sak som är viktig att 

nämna här är att denna studie främst intresserar sig av de olika typer av 

kontextualisering som förekommer i matematikuppgifter, men studien kommer ändå att 

ge en bred bakgrund till begreppet kontextualisering genom att föra in andra aspekter 

såsom elevers egna kontextualisering. Anledningen till detta är bland annat att det 

tänkbart kan ge läsaren en allsidig uppfattning av begreppet kontextualisering samt att 

dessa olika aspekter kommer att komma till användning i studiens resultatdiskussion. 

 

2.1 Olika aspekter av elevers kontextualisering 

Begreppet kontextualisering kommer att användas i den här studien i betydelsen att sätta 

något i ett sammanhang, att ge något en kontext, denna uppsats intresserar sig som 

tidigare sagt specifikt av hur detta ser ut inom uppgifts-konstrueringen i matematiken på 

gymnasienivå. Denna studie argumenterar dock som tidigare nämnt för behovet att även 

nämna olika aspekter av kontextualisering hos eleverna, då detta kommer bidra till en 

bredare förståelse för begreppet och ett djupare, mer utförligt diskussionsstycke.  

Nilsson och Ryve (2010) påpekar det faktum att i lärandemiljöer som är av naturen rika 

och utforskande så sker det en konstant evolution av elevers kontextualisering. Eleverna 

lär sig alltså hela tiden nya sätt att kontextualisera uppgifter och dessa bygger på samt 

formar varandra. Det blir därför viktigt att analysera just vad det är som eleverna 

försöker reda ut, eftersom kontextualisering kan ske oberoende av huruvida eleven 

tänker matematiskt eller från någon annan synvinkel. Det gäller alltså att skapa en grund 

med kontextualisering hos eleven som är matematisk i karaktär så att eleven själv kan 

bygga vidare på denna (s.241–258).  
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2.2 Olika typer av kontextualisering i uppgifter 

År 2018 genomfördes den åttonde PISA-undersökningen i länder hela världen över, 

PISA, som står för Programme for International Student Assessment, är en 

undersökning som genomförs vart tredje år med syftet att undersöka 15-åriga elevers 

kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Nedan följer en beskrivning av 

de fyra olika kontextområden som PISA använder för att kategorisera 

matematikuppgifter. 

• Personlig kontext: Denna typen av kontext relaterar till vardagliga 

händelser/aktiviteter i en persons eller familjs vardag. Några exempel på 

sammanhang som definieras som personliga och kan förekomma i 

matematikuppgifter är bland annat matlagning, inköp, sport, resor samt diverse 

egna intressen. 

• Arbetslivskontext: Denna typen av kontext relaterar till saker som hör till 

arbetslivet. Några exempel på sammanhang som berör arbetslivet och kan 

förekomma i matematikuppgifter är bland annat löner, diverse mätningar inom 

exempelvis byggindustrin, schemaläggning samt arbetsrelaterade beslut. 

• Samhällelig kontext: Denna typen av kontext relaterar till samhället i allmänhet, 

det kan alltså vara på lokal, nationell eller global nivå. De typer av sammanhang 

som kan dyka upp i matematikuppgifter och som har med samhället att göra kan 

vara exempelvis politik, valdeltagande, reklam, ekonomi samt kollektivtrafik. 

• Vetenskaplig kontext: Denna sista typen av kontext relaterar till olika 

tillämpningar av matematik samt vetenskap i allmänhet. För att en 

matematikuppgift ska klassas som att den innehåller en vetenskaplig kontext så 

kan den exempelvis behandla saker som klimat, medicin, matematik i allmänhet, 

samt bakteriekulturer och liknande.  

(OECD, 2019, s.104) 

Dessa fyra områden kommer att användas i denna studie för att analysera aspekter som 

hur ofta dessa olika typer av kontext förekommer i matematik 1 samt, vilket är av 

särskilt intresse, lärares uppfattningar av dessa områden. En ytterligare sak som kan 

vara värd att nämna här är det faktum att matematikuppgifter i många fall kan upplevas 

inte innehålla någon typ av kontext alls. Uppgifter av typen “Bestäm 𝑥 då 5𝑥 + 15 =
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 75” eller “Derivera uttrycket 4𝑥2 + 3𝑥 + 13” är två exempel på uppgifter som kan 

upplevas sakna kontext, i denna studie kommer däremot dessa att tilldelas en typ av 

kontext och i fortsättningen kommer därmed dessa att benämnas som uppgifter med en 

ren ämneskontext. I denna studie hävdar jag att dessa uppgifter som har en ren 

ämneskontext kan ses som en underrubrik till den vetenskapliga kontexten som 

beskrevs ovan, då dessa anses i grund och botten vara av en vetenskaplig karaktär. 

Dessa uppgifter kommer i studien att benämnas och hanteras för sig själva som 

uppgifter med en ren ämneskontext, men de anses även falla lite löst under kategorin 

vetenskapliga kontext. 

 

2.3 Kontext och de matematiska förmågorna 

Fortsättningsvis, den tidigare nämnda PISA-undersökningen som genomfördes år 2018   

beskriver som tidigare nämnt olika typer av kontext som kan ges vid skapandet av 

uppgifter för undervisning i matematik (s.104). Något som denna studie är intresserad 

av är hur lärare tror att införandet eller avsaknandet av dessa kontexter i matematiken 

bidrar till att utveckla de matematiska förmågorna. I den svenska läroplanen för 

matematik beskrivs sju olika förmågor som elever ska tränas i under sin 

matematikundervisning, dessa är begreppsförmåga, procedurförmåga, 

problemlösningsförmåga, modelleringsförmåga, resonemangsförmåga, 

kommunikationsförmåga och relevansförmåga (Skolverket, 2011). I en strävan att inte 

hamna för långt bort från syftet med studien så kommer inte var och en av dessa 

förmågor att förklaras och hanteras utförligt här utan nyfikna hänvisas till skolverkets 

styrdokument. Däremot så ges nedan ett exempel på en av dessa förmågor som möjligen 

kan vara nära relaterad till kontextualiseringen av uppgifter, just 

problemlösningsförmågan, detta görs i en strävan att ge studien utrymme för en bättre, 

mer utförlig diskussion. 

Problemlösningsförmågan är en av de sju förmågor som enligt läroplanen för matematik 

1 elever ska testas i och få utrymme att träna upp under deras matematikundervisning 

(Skolverket, 2011). Denna förmåga beskrivs av Juter (2014) som en förmåga med två 

aspekter, “...en som redskap för att nå målet att lära sig matematik och en som mål för 

att lära sig lösa problem” (2014, s.1).  Vidare beskrivs problemlösningsförmåga som 

något som tränas när en uppgift saknar en på förhand given lösningsmetod, där eleven 

behöver tänka till och utnyttja olika strategier för att angripa och lösa problemet (s.1). 
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Skolverket (2011) beskriver denna förmåga som att den bland annat har att göra med att 

analysera och lösa matematiska problem, detta skulle tänkbart vara relevant i uppgifter 

med tillhörande kontext eftersom analysen av just vilka de matematiska delarna är i 

texten kan anses essentiellt för att lösa problemet. 

 

2.4 Tidigare forskning 

Vidare, stora delar av den tidigare forskning som bedrivits kring kontextualisering inom 

matematiken har ägnats åt de sociala och personliga aspekter som påverkar elevers egen 

kontextualisering av olika matematiska uppgifter och begrepp, ett exempel på detta är 

Wistedt och Brattström (2005) som påstår att elevers egna avsikter med en uppgift 

spelar stor roll i deras kontextualisering av denna uppgift. Detta förklaras vidare genom 

att det är just de kognitiva, situationella och kulturella aspekten hos och kring eleverna 

som styr deras tolkning och sätt att tänka kring en uppgift (s. 178–180). För att 

ytterligare förklara dessa tre nivåer av olika kontexter som är centrala för att analysera 

kontextualisering så beskriver Nilsson och Ryve (2010) dessa mer detaljerat på följande 

vis, 

1. Det kognitiva eller konceptuella sammanhanget har att göra med personliga 

uppfattningar centrerade kring en studie-situation. 

2. Det situationella sammanhanget behandlar en persons tolkning av sin omgivning 

och miljö och hur detta påverkar vilka kontexter som skapas. 

3. Det kulturella sammanhanget har att göra med vad som anses normalt i en 

persons omgivning, kultur, vänskapskrets etc. samt hur detta påverkar en 

persons uppfattning. 

Vidare, Nilsson och Ryve (2010) genomförde en studie på elever som arbetar i grupp 

om två och två, med syftet att bland annat se hur deras personliga kontextualiseringar 

påverkade deras samarbete och möjlighet att lösa problemet. Något som de kom fram 

till var att elever som har stora skillnader i deras personliga kontextualiseringar av 

något, alltså de förutfattade sammanhang som de antar stämmer när de tar sig an 

uppgiften, har svårare att effektivt jobba tillsammans för att lösa uppgiften (s.241–258). 

Fortsättningsvis, Halldén (2002) beskriver en lärares kontextualisering av en uppgift 

kan bemötas av en egen kontextualisering från en elev. Detta blir relevant för studien 
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eftersom det förankrar det som tidigare påståtts att det är relevant med en bredare grund 

kring kontextualisering samt att ge ett exempel på hur elevers egna kontextualisering 

kan föras in i diskussionsstycket. Halldén beskriver en uppgift där läraren gjort beslutet 

att använda Ahlgrens bilar som kontext, uppgiften såg ut på följande vis.  

32 Ahlgrens bilar kostar 10 kr. Hur många bilar får man för 25kr? 

Det intressanta med en av elevernas lösning är att hen påstår att svaret blir 64 bilar, 

eftersom elevens tolkade det som att en påse innehåller 32 bilar, och därmed räcker 25 

kr endast till två påsar, vilket blir 64 bilar. Detta kan då tolkas som att elevens egna 

kontextualisering kring Ahlgrens bilar gjorde så att hen fick ett annat svar på frågan än 

vad läraren förväntade sig. Läraren försökte alltså kontextualisera uppgiften med hjälp 

av något som tänkbart är enkelt för eleverna att relatera till, Ahlgrens bilar, men detta 

ledde till ett ”felaktigt” svar av en elev på grund av dennes personliga kontextualisering. 

 

2.5 Kontextualisering, konkretisering och representationsform 

Fortsättningsvis, i strävan att ytterligare förtydliga begreppet kontextualisering och 

därmed själva syftet med denna uppsats så måste begreppen konkretisering och 

representationsform hanteras. Enligt Löwing och Kilborn (2002) så betyder 

konkretisering att göra något relaterbart (s.201–202). Ett exempel på detta kan vara att 

förklara additionen 4 + 3 med hjälp av att föra samman en hög med fyra knappar och en 

hög med tre knappar, man tar alltså något av ren ämneskontext och tillför en konkret 

aspekt som är tänkbart enklare att förstå och relatera till (s.204–205). Att göra något 

relaterbart är också en del av kontextualiseringen, där man genom olika typer av kontext 

kan ämna att elever ska relatera till innehållet, men det som separerar de två begreppen 

är alltså att konkretisering handlar om att förklara något på ett sätt som går att relatera 

till exempelvis vardagen, medan kontextualisering har att göra med vilket sammanhang 

man ger eller inte ger något. Det går alltså att se konkretisering som en typ av 

kontextualisering och i denna studie kommer därmed begreppet konkretisering inte 

användas utan ses som en del av det större begreppet kontextualisering. 

Vidare, en representationsform förklaras av Duval (2006) i enkla slag som något som 

representerar något annat (s.103). Några exempel på detta inom matematiken kan vara 

att en funktion kan representeras av en graf eller en värdetabell, de ”betyder” samma 

sak men presenteras i tre olika former. En representationsform kan alltså vara en del av 
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en uppgift som exempelvis en graf som elever ska tolka, vilket tänkbart innebär att val 

av representationsform är något som man som lärare måste tänka på vid 

kontextualiseringen av uppgifter. Detta eftersom beroende av vilken typ av kontext man 

vill ge så kan olika representationsformer bidra till olika typer av kontext eller 

konkretiseringar. I denna studie, precis som med begreppet konkretisering, väljs det att 

se på begreppet representationsform som en del av kontextualiseringen och därmed görs 

valet att endast använda begreppet kontextualisering. Detta görs för att införandet av en 

representationsform i en uppgift eller liknande, kommer i denna studie att tolkas som att 

man drar in ett problem i en ämneskontext. Ett exempel på detta är om man exempelvis 

istället för att ge en funktion i något sammanhang, så ger man en bild på motsvarande 

graf, något som ger uppgiften en mer ren ämneskontext. 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer denna studies metod för datainsamling att förklaras och 

diskuteras utifrån olika perspektiv. Först och främst så kommer valet av metod att 

argumenteras för med hjälp av litteratur som presenterats i den teoretiska bakgrunden. 

Efter det så kommer intervjun att beskrivas och intervjufrågorna att presenteras samt 

meningen med dessa förklaras. Därefter kommer genomförandet av datainsamlingen att 

belysas genom att granska tre olika steg i processen, före, under och efter. 

 

3.1 Val av metod   

I strävan av att välja en lämplig forskningsmetod för denna studie så tordes det passande 

att ge en övergripande beskrivning av en kvalitativ kontra kvantitativ studie. Därefter 

kan dessa innebörder värderas med studiens syfte i åtanke för att nå en slutsats om 

vilken typ av datainsamling som anses mest lämplig. 

I deras bok Qualitative-quantitative research methodology: Exploring the interactive 

continuum (1998) beskriver Newman och Ridenour kvalitativ och kvantitativ forskning 

på följande vis. Kvantitativ forskning innebär bland annat att man samlar in data på ett 

sätt där man kontrollerar slumpmässiga faktorer och variabler för att försöka samla in 

specifika data från en målgrupp. Därefter försöker man utifrån den data dra 

generaliseringar till en större population (s.10). Ett exempel på en kvantitativ 

datainsamlingsmetod kan vara enkäter, där man försöker anpassa materialet på ett sätt 

som gör att större mängder av data kan sammanställas inom tydliga ramar. För denna 

studie så skulle då tänkbart enkäter konstrueras till lärare av olika gymnasieskolor, eller 

genom en skift i fokuset på studien till ett mer elevperspektiv på kontextualisering så 

kunde enkäter till elever vara ett alternativ. Denna typen av studie ansågs dock för 

tidskrävande och valdes bort ur både ett bekvämlighets- och ett tidsperspektiv. 

Anledningen till att det ansågs för tidskrävande med exempelvis en enkätstudie för 

lärare eller elever är att det är komplicerat att få tillåtelse att använda elever som objekt 

för datainsamling samt att hitta lektionstid till detta mot slutet av terminen då det ofta 

förekommer någon form av prov. Enkäterna skulle tänkbart ha kunnat ifyllas utan att ta 

ifrån lektionstid, men då uppstår problem att motivera eleverna till detta, likaså hade 

motivationsfaktorn spelat roll om enkäterna var riktade mot endast lärare. 



  
 

11 

Gällande kvalitativ forskning så menar Newman och Ridenour att man istället oftast 

utgår från en mindre målgrupp med ett specifikt ämne i åtanke. Istället för att 

specificera sitt material så man får det svar man söker så försöker man istället hålla 

exempelvis sina frågor mer generella och sen samla data från de tankar och 

observationer som förekom. Några exempel på kvalitativa forskningsmetoder kan vara 

observationsstudier, fältstudier samt intervjustudier (s.9). Enligt Denscombe (2014) så 

är det passande att använda sig av en intervjustudie som forskningsmetod när man är 

intresserad av saker som åsikter, tankar och känslor samt komplexa frågor där 

informantens erfarenhet är essentiell för att få relevanta svar (s.285). Detta ansågs vara 

något som stämde in väl på studiens syfte och frågeställningar eftersom det är lärarnas 

egna uppfattningar, tankar och motiveringar som eftersöks. 

Newman och Ridenour (1998) motsätter sig till påståendet att någon av den kvalitativa 

eller den kvantitativa forskningsmetoden skulle vara bättre än den andra, de påstår 

istället att de är beroende av varandra och att båda har sin plats inom forskningen. Dock 

är det viktigt att som forskare tydliggöra vilken typ av metod eller blandning av metoder 

man tänker utnyttja, eftersom de innebär två olika tillvägagångssätt för studien (s.xi). 

Utifrån syftet med denna studie så har det beslutats att den forskningsmetod som 

kommer att användas är den kvalitativa forskningsmetoden intervjustudie. Det finns ett 

flertal anledningar till att just denna metod valdes, inte minst tidsaspekten, eftersom 

denna metod ansågs vara mer möjlig än andra att planera, genomföra och hantera inom 

den angivna tidsramen. Även det faktum att det är lärares åsikter och uppfattningar som 

ska undersökas spelade en stor roll i valet av intervjustudie som forskningsmetod. Detta 

eftersom Denscombe (2014) som tidigare nämnt påstår att denna typen av studie är den 

mest lämpliga att använda när man är ute efter just åsikter och tankar hos informanten 

(s.285). En ytterligare anledning var att det ansågs underlätta för studiens specifika syfte 

att kunna börja mer allmänt med generella intervjufrågor, för att därefter se vad som 

framkommer naturligt i samtalen och tolka samt bygga vidare på detta.  

 

3.2 Beskrivning av intervjustudie 

Denna intervjustudie omfattar tre intervjuer med tre lärare på tre olika skolor. 

Anledningen till detta var att det antogs tänkbart kunna ge ett mer allmänt resultat, där 

individuella skolklimat och förutfattade meningar mellan lärare inte spelar lika stor roll. 

Med detta menas att det kan hända att lärare som undervisar på samma skola får 
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liknande åsikter på grund av exempelvis samtal sinsemellan eller på grund av de elever 

som finns på skolan. De tre lärarna undervisar alla på gymnasienivå och har alla kursen 

matematik 1. Två av lärarna undervisar för närvarande ett flertal kurser i matematik 1a 

medan en av lärarna endast undervisar en klass i matematik 1a och en i matematik 1c. 

En annan aspekt av varför det beslutades att endast tre lärare skulle intervjuas utöver 

tidsaspekten är något som Denscombe (2014) tar upp om just när det är lämpligt att 

använda sig av intervjuer. Denscombe poängterar att det är viktigt att tänka på hur man 

ska få tillgång till sina informanter, eftersom denna studie inte hade någon form av 

budget så begränsades därför skolorna och antalet lärare så att inga större resekostnader 

skulle tillkomma. Målet var att intervjuerna skulle ta cirka 30 minuter med en hård 

begränsning på max 40 minuter. De spelades in med hjälp av en mobiltelefon och 

därefter transkriberades de. Målet var att varje intervju skulle vara transkriberad innan 

nästa intervju påbörjades, då detta tänkbart kunde leda till att kvalitén på själva 

intervjun blev bättre och bättre eftersom tekniker hinner revideras. All denna 

information och mer skickades till varje lärare i form av ett följebrev (Se bilaga A). 

Vidare, målet var att intervjuerna skulle vara av en semistrukturerad karaktär, enligt 

Svensson (2015) innebär detta att “Forskaren har en lista med frågor som skall besvaras, 

men ordningen kan ändras och nya frågor kan läggas till” (s.23). Vid semistrukturerade 

intervjuer utgår forskaren från mer breda områden, gärna som personen som intervjuas 

känner sig bekväm med, för att sedan föra samtalet naturligt in på det man vill ta reda 

på. Forskaren ställer därmed inte frågor som direkt berör det man tänker undersöka, 

utan ansvaret ligger på den som intervjuar att få fram denna information ändå (Hedin, 

1996, s.6). Denna tanke kring semistrukturerade intervjuer stärks av Denscombe (2014) 

som även bygger vidare på detta genom att påstå att i en semistrukturerad intervju så 

använder intervjuaren sig alltid av öppna frågor där meningen är att informanten ska 

fritt kunna tala om det som den anser relevant (s.186). Forskaren ställer alltså öppna 

frågor som ger mycket utrymme för tolkning och sedan kan denne ställa ledande frågor 

för att komma in på “rätt” spår. Något som Barriball och While (1994) påpekar gällande 

semistrukturerade intervjuer är att det finns en stark relation mellan framgången i en 

semistrukturerad intervju och erfarenheten hos den som intervjuar (s.333). Detta var 

alltså något som togs i åtanke innan intervjuerna tog plats och de förberedelser som 

gjordes beskrivs mer utförligt i stycke 3.3. 

De frågorna som denna semistrukturerade intervju utgick ifrån var följande: 
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1. (Utifrån att personen har tagit med sig något/några exempel på uppgifter från de 

senaste två veckorna) Låt oss ta en titt på vad dina elever har jobbat med för 

uppgifter den senaste tiden, skulle du säga att dessa typer av uppgifter hör till 

vanligheten? 

2. Brukar du personligen konstruera prov/diagnoser eller liknande till dina elever? 

3. Vad skulle du säga om de här två versionerna av denna uppgift? (Se bilaga B) 

4. Vad skulle du säga om de här fyra versionerna av denna uppgift? (Se bilaga B) 

5. Om du fick rangordna dessa 6 uppgifts-versioner som visats hittills utifrån hur 

troligt det hade varit att du skulle ge dem till dina elever, hur skulle den listan se 

ut då? 

6. Brukar dina eller dina kollegors elever nämna eller på något sätt visa vilka typer 

av uppgifter som de föredrar eller inte föredrar? Vilka uppgifter tror du att de 

föredrar? Du kanske till och med kommer ihåg något specifikt tillfälle när detta 

har hänt? 

7. (Extrafråga) Vad skulle du säga om de här tre versionerna av denna uppgift? (Se 

bilaga B) 

8. (Extrafråga) Hur mycket tror du att elevernas preferenser kring uppgifts-

sammanhang (kontextualisering av uppgifter) påverkar ditt upplägg? 

 

 

3.2.1 Motivering av intervjufrågor   

I detta stycke så kommer utformningen av studiens intervjufrågor att motiveras och 

argumenteras för genom att förklara hur de relaterar till studiens fyra frågeställningar. 

För att undvika att texten innehåller alltför mycket upprepningar av ord som 

”intervjufråga” och ”frågeställning” så kommer de olika intervjufrågorna att benämnas 

IF1, IF2, IF3,…, IF8 och frågeställningarna kommer benämnas FS1, FS2, FS3 och FS4. 

 

Motiveringen bakom utformningen av IF1 är först och främst att den ger informanten 

möjligheten att ta med eget material till intervjun. Detta görs för att det tänkbart innebär 

att informanten känner sig mer bekväm eftersom hen får börja med att diskutera 
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material som hen själv är väl insatt i. Detta är något som Denscombe (2014) tar upp som 

en viktig del av att hålla en intervju, just den första frågan. Enligt Denscombe så ska 

den första frågan vara enkel att besvara och göra informanten bekväm, som exempel tar 

Denscombe upp att intervjuaren kan använda sig av någon form av stimuli-material för 

att underlätta detta (s.194). Detta stimuli-materialet blir i detta fall det läromedel som 

läraren själv tar med sig till intervjun. Vidare så ger även IF1 en möjlighet till svar som 

kan användas för att besvara FS1, eftersom den semistrukturerade intervjun utan större 

problem kan leda till följdfrågor från intervjuaren i stil med ”är det mycket den här 

typen av uppgifter i boken”. 

 

Fortsättningsvis så ger IF2 intervjuaren möjligheten att ställa följdfrågor ämnade att 

besvara studiens frågeställningar beroende på vilken riktning samtalet går i. Främst så är 

det FS2 som tänkbart kommer att besvaras här. Något viktigt att nämna är att denna 

frågan sätter höga krav på intervjuarens färdigheter med att ställa följdfrågor, och därför 

kommer som tidigare nämnt varje intervju att granskas i efterhand, i ett syfte att kunna 

förbättra intervjun till nästa gång. Även IF5, IF6 och IF8 kommer tänkbart att ge 

möjligheter till att besvara FS2 eftersom lärarna får kontemplera vilka beslut de själva 

tar kring kontextualisering av uppgifter inom matematiken. 

 

IF3, IF4 och IF7 är alla främst ämnade att besvara FS3, eftersom det tänkbart blir så att 

lärarna i kommenterandet av olika typer av kontext i uppgifts-versionerna förklara sina 

egna synpunkter på dessa.  

 

Avslutningsvis, FS4 är en frågeställning som inte har någon intervjufråga direkt 

anknuten till sig, utan tanken är att denna kommer få chans att besvaras genomgående 

under intervjuns gång. Detta anses möjligt eftersom de matematiska förmågorna är en 

väldigt central del av matematikundervisningen och något som tänkbart alla lärare tar i 

åtanke vid konstrueringen av uppgifter och liknande. Den semistrukturerade karaktären 

av intervjun ger således möjlighet till att olika nyanser av alla frågeställningar kan 

besvaras lite vart som helst, eftersom informanterna ges utrymme att själva diskutera det 

som de anser relevant.  
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3.3. Genomförande av intervjun 

3.3.1 Före intervjun 

Förberedelserna inför intervjuerna inkluderade flera saker. Först och främst så utfördes 

en testintervju med en annan student som också studerar till ämneslärare i matematik. 

Detta gjordes för att ytterligare förankra min trovärdighet som intervjuare, eftersom det 

bidrar till en ökad förståelse i de olika frågorna samt de frågor som tänkbart kan 

framkomma under intervjun. Detta tillvägagångssätt är som tidigare nämnt något som 

stärks av Barriball och While (1994) då de menar att erfarenhet är viktigt för en lyckad 

intervju (s.333). En annan aspekt av varför en testintervju kan underlätta 

intervjumomentet är att det ger forskaren någon form av uppfattning om hur lång tid det 

tänkbart kan ta att genomföra intervjun. Denna information kan sedan användas för att 

ändra upplägget av intervjun och även ge en bättre insikt under intervjuernas gång kring 

hur man ligger till tidsmässigt. Sist men inte minst så ger testintervjun möjlighet till att 

testa inspelningsutrustningen så att allt funkar som det ska väl på plats. Vidare, en 

ytterligare förberedelse som gjordes var att be de lärare som ska intervjuas att (om de 

vill) ta med två till tre exempel på uppgifter från exempelvis läroboken som deras elever 

jobbat med under de senaste två veckorna. Detta gjordes för att öka bekvämligheten hos 

lärarna som ska intervjuas, då de får utnyttja material som de är väl insatta i, samt för att 

det är något som kan utan större problem analyseras utifrån studiens frågeställning kring 

just läromedel. 

 

 
3.3.2 Under intervjun 

Att hålla en intervju kan av många ses som en självklar och relativt enkel sak att 

genomföra, men för en person som aldrig gjort det innan finns det en mängd saker att 

kontemplera, härefter följer en förklaring av några av dessa saker som togs i åtanke vid 

intervjutillfällena. Enligt Hedin så är ett tecken på en väl genomförd semistrukturerad 

intervju att den som blivit intervjuad har talat mer än den som intervjuar (1996, s.5). Ett 

sätt att försöka uppnå detta är genom att ställa följdfrågor och använda diverse 

uppmuntrandetekniker. Ett exempel på detta kan vara om informanten, den som blir 

intervjuad, nämner något som kan anses högst relevant för studien men inte utvecklar 

vidare, detta kan då den som intervjuar återvända till och fråga något i stil med “du 

nämnde x innan, kan du ge mig något exempel på vad du menade då?”. Något viktigt att 
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tänka på här är att inte avbryta informanten för att ställa dessa ledande frågor då detta 

kan anses oförskämt samt störa det naturliga flödet i intervjun; man ska alltså istället 

låta personen tala till punkt för att därefter återkoppla till det tidigare ämnet (s.6–7). 

Dessa tankar stöds även av Denscombe (2014) som påstår att en bra intervjuare vet när 

denne ska tolerera tystnader och när denne ska flika in med ledningar och 

uppmuntringar (s.192). Utöver detta så är det även viktigt att tänka på att vara 

professionell och öppen. Detta kan uppnås genom att klä sig respektabelt och tänka på 

sitt kroppsspråk och hur man sitter, undvik att korsa armarna och sitt gärna i en 90 

graders vinkel med personen vid bordet istället för mittemot. Eftersom det i denna 

studie kommer att vara en märkbar åldersskillnad mellan intervjuaren och informanten 

så betonar Denscombe extra på dessa faktorer, just att klä sig och agera professionellt, 

så att intervjuaren blir tagen på allvar (s.189–190). 

 

3.3.3 Efter intervjun 

Efter varje intervju genomfördes transkriberades denna snarast, detta gjordes för att 

bättre kunna kommentera och förstå olika sammanhang som dök upp under intervjun. 

Exempelvis om informanten vid något tillfälle pekade på en uppgift och diskuterade 

denna utan att ange verbalt vilken det var så är det svårare att komma ihåg vilken 

uppgift informanten refererade till om det har gått lång tid mellan intervjun och 

transkriberingen. I ett försök att identifiera teman och svara på studiens frågeställning så 

analyserades transkriberingarna systematiskt utifrån var och en av intervjufrågorna. 

Denna metod är en av flera som föreslås av Hedin (1996) som även påpekar att om man 

gör på detta vis så måste man även vara förberedd på att svar på en fråga kan hamna 

under andra frågor (s.8). Det vill säga, man kan hitta teman och dylikt tillhörande 

exempelvis fråga 6 under fråga 1, detta kan tänkbart hända eftersom den 

semistrukturerade intervjumetoden poängterar ett öppet samtal som kan leda till att man 

kommer in på andra saker än just det som frågats. I en strävan att systematiskt försöka 

analysera intervjufrågorna så markerades det i transkriberingen med blå text när en ny 

intervjufråga ställdes. Förhoppningen var att detta skulle göra det enklare att i analysen 

av resultatet sedan relatera dessa till studiens frågeställningar i strävan att besvara dessa. 

Vid genomgång av det transkriberade materialet så gjordes även kommentarer i 

högermarginalen för att underlätta insamlingen av relevant data. 
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Vidare, gällande själva transkriberingen så fanns det en del aspekter att ta i åtanke. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en app som heter “inspelare” och i denna app är 

det möjligt att spela upp intervjun i en lägre hastighet, tanken var att detta möjligen 

skulle underlätta transkriberingen och förhoppningsvis betyda att färre ord missades. 

Saker som skratt och pauser betecknades med [paus] och [skratt]. Läten och 

instämningar såsom “mm” “ehm” “mhm” togs inte med med i transkriberingen. Varje 

gång intervjuaren sa något så betecknades detta med V, och varje gång informanten, 

eller läraren, sa något så betecknades detta med L(1,2,3). Varje gång en ny person 

började prata så gjordes ett radhopp för att förtydliga detta. Ett exempel på hur detta såg 

ut: 

 

V: Jag ser att du har tagit med dig Matematik 5000, vad jobbar ni med för kapitel just nu? 

L1: Just nu håller vi på med andragradsfunktioner eller icke-linjära funktioner om vi ska vara exakta och 

vi… 

 

Sist men inte minst så skrevs allmänna kommentarer om hur intervjun gick ner så fort 

som möjligt efter intervjun var klar. Detta gjordes för att antingen påpeka saker som 

tänkbart kan glömmas bort senare eller i ett syfte att förbättra exempelvis 

intervjutekniken till nästa intervju. 

 

3.4 Etiska aspekter 

I en strävan att se till så att denna studies forskningsmoment genomförs på ett så korrekt 

sätt som möjligt så är det viktigt att ta hänsyn till de fyra huvudkraven som 

vetenskapsrådet tar upp i Forskningsetiska principer: inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002). Dessa fyra kraven är Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (s.6). Nedan följer en 

kort förklaring av dessa samt en utläggning för hur dessa har hanterats i denna studie. 

Med informationskravet så menas i enkla drag att ”forskaren ska informera de av 

forskningen berörda om den aktuell forskningens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). 

Informanterna ska informeras att deras deltagande är frivilligt samt att de när som helst 

har rätt att avbryta sin medverkan (s.7). Denna information ges till informanterna i 

följebrevet som skickas vid förfrågan om de vill ställa upp på intervjun (se bilaga A) 
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samt även på plats innan intervjun äger rum. Enligt informationskravet ska även 

informanterna informeras om vad deras svar kommer att användas i för syfte. Detta är 

något som kommer att förtydligas innan intervjun påbörjas, just att allt som sägs endast 

kommer att presenteras i denna studies resultatdel och därefter analyseras i studiens 

diskussionsdel. 

Det andra kravet som Vetenskapsrådet tar upp, Samtyckeskravet, betonar att deltagare i 

forskningsstudien har rätt att när som helst tacka nej till att delta i studien. En annan 

aspekt av detta krav är utifall att informanterna inte är myndiga så måste samtycke 

inskaffas från vårdnadshavare (2002, s.9). I denna studie så består informanterna av 

behöriga lärare på gymnasienivå, vilket innebär att det enda samtycket som krävs är 

deras eget, detta efterfrågas vid förfrågan om de vill delta i studien. I följebrevet (se 

bilaga A) står det att även om de har gett samtycke och deltagit i intervjun så kan de i 

efterhand be om att någon specifik information de har givit inte ska tas med i studien. 

Konfidentialitetskravet innefattar det faktum att alla personer som deltar i forskningen 

ska förbli så anonyma som möjligt (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Till detta ändamål så 

skickar studien ut förfrågningar om deltagning via mail, alltså existerar endast detta 

mellan intervjuaren och informanten. I studien så ges inga namn på de olika lärarna som 

deltog i studien utan dessa benämns med kodade förkortningar i form av L1, L2 och L3 

(lärare 1, lärare 2 och lärare 3. Det finns heller ingen information om vilken skola dessa 

lärare jobbar på samt ingen beskrivning av informanterna såsom ålder, kön eller 

utseende. 

Det sista av de fyra kraven som Vetenskapsrådet tar upp är Nyttjandekravet, vilket säger 

att ”uppgifter insamlade om enskilda personer för endast användas för forsknings-

ändamål” (2002, s.14). Informanterna informerades om syftet med intervjun både i 

följebrevet (se bilaga A) och innan intervjun började. De blev även på plats informerade 

att när studien är färdig så kommer både inspelningarna och transkriberingarna att 

raderas. 
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4. Resultat 

I detta kapitel så presenteras utvalda data som insamlades under de tre 

intervjutillfällena. Denna data presenteras med utgångspunkt i de åtta intervjufrågor 

som intervjun baserades på men på slutet kommer även utvald allmänna data som inte 

hör till någon specifik fråga att presenteras. 

 

4.1 Svar på intervjufrågor 

De tre olika informanterna, eller lärarna, som intervjuades kommer att betecknas som 

L1, L2 och L3 utan inbördes ordning eller relevans. Som ett ytterligare förtydligande så 

försäkras läsaren om det faktum att allt som presenteras i detta kapitel är de åsikter och 

påståenden som lärarna uttryckte själva och jag har försökt mitt yttersta att se till så att 

inget är färgat av mina egna uppfattningar av det som sades. 

 

4.1.1 Intervjufråga 1 

(Utifrån att personen har tagit med sig något/några exempel på uppgifter från de 

senaste två veckorna) Låt oss ta en titt på vad dina elever har jobbat med för uppgifter 

den senaste tiden, skulle du säga att dessa typer av uppgifter hör till vanligheten? 

L1 hade tagit med sig boken Matematik 5000 och slog upp ett slumpvalt kapitel i 

boken, vi började diskutera en uppgift som hade med bruttonationalprodukt att göra. Jag 

påpekade att denna typen av uppgift tänkbart kunde tillhöra en samhällelig kontext 

vilket L1 höll med om men påpekade det faktum att det inte hörde till något som 

eleverna kan relatera till. L1 menade att det oftast var såhär i läroboken, antingen 

uppgifter med en kontext som eleverna inte kan relatera till alls eller uppgifter med en 

ren ämneskontext, men att det ibland kan dyka upp något de relaterar till som 

exempelvis en moppe som tappar i värde.  

L2 hade inget läromedel med sig men förklarade att de använde sig av ett digitalt 

läromedel vid namn NOKflex. Något som L2 påpekade var att uppgifterna i det digitala 

läromedlet var utformade på precis samma sätt som i ett fysiskt läromedel med bilder 

och dylikt.  

Även L3 använd sig av det digitala läromedlet NOKflex men hade i detta fallet med sig 

sin laptop. L3 visade en uppgift som de hade jobbat med några timmar tidigare i en av 
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hens klasser som hade med sannolikhet att göra och där det gavs en kontext i form av att 

Greta hade olikfärgade bollar i en påse. L3 påpekade att detta inte var en ren 

proceduruppgift utan en problemlösningsuppgift samt att denna typen av uppgifter var 

väldigt ofta förekommande i det digitala läromedlet. L3 förklarade även att trots att 

detta inte var en ren proceduruppgift så blir det en sådan efter att eleverna har lyckats 

ställa upp problemet. 

 

4.1.2 Intervjufråga 2 

Brukar du personligen konstruera prov/diagnoser eller liknande till dina elever? 

Enligt L1 är detta något som hen gör ofta med hjälp av verktyget kunskapsmatrisen, där 

hen kan gå in och skapa sina egna prov. L1 sa att kontextualisering är något som man 

alltid tänker på när man konstruerar ett prov och fastställer att om man kan hitta något 

som berör eleverna i ett exempel så gör man det, oavsett om det är på ett prov eller på 

tavlan. Vidare så tog L1 upp att hen ofta använder taxiresor som exempel då hen anser 

att detta är något som alla kan relatera till.  

Även L2 använde sig av kunskapsmatrisen då hen konstruerade prov, men till skillnad 

från L1 så brukade hen ta färdiga uppgifter och ibland ändra några detaljer. Vid frågan 

av vad det är hen brukar ändra i sådana fall så svarade L2 att det kunde vara att hen 

tyckte uppgiften var ofullständig eller att hen ville ändra på någonting så att det bättre 

passade hens elever, exempelvis genom att göra kontexten mer relevant för dem. Vidare 

förklarade L2 att eftersom majoriteten av hennes elever går på yrkesförberedande 

program så är mycket av det hen ändrar för att det ska passa de olika programmen. L2 

gav som exempel att hen kan ändra innehållet i uppgiften så att det är enklare att relatera 

till för exempelvis fordonskillarna, ett konkret exempel på detta var att när hen skulle 

förklara cylindervolym så talade hen om cylindervolymen av en bil. L2 poängterade 

även att hen inte endast försöker anpassa uppgifterna efter att de ska vara relaterbara för 

ett specifikt program utan att ibland tar hen även in mer allmänna uppgifter eftersom 

“de ska ju inte bara bli fordonsmekaniker utan de ska ju kanske också bli husägare eller 

låntagare eller vad det nu är”.  

L3 påpekade att uppgiftskonstruktion är något som hen spenderar mycket tid på, då hen 

har som sidouppdrag ta fram förslag på provuppgifter till nationella prov. För L3 så var 

det inte särskilt relevant att utforma uppgifter utifrån vad elever kan relatera till utan 
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istället utifrån vilka förmågor de borde träna. L3 förklarade att i början av kurser så är 

det en stor del uppgifter som är rena matematiska proceduruppgifter eftersom detta 

utgör grunden för eleverna. Mot slutet av kursen kan man sedan ta upp 

problemlösnings- och resonemang uppgifter eftersom det inte har en chans att lösa detta 

om de inte har koll på procedurerna. 

 

4.1.3 Intervjufråga 3 

Vad skulle du säga om de här två versionerna av denna uppgift? (Se bilaga B) 

Som spontan kommentar sa L1 att version 2 är den svårare versionen för att eleverna 

generellt har svårt att orka läsa långa texter. L1 sa att version 2 kommer uppfattas som 

den svårare versionen redan innan de läser uppgifterna samt att hen inte tror att någon 

elev hade gynnats av en mer detaljerad uppgift som version 2. L1 inflikade dock att det 

inte hade varit något problem att ha ett namn i version 1, något som hen ofta brukar ha 

med i sina uppgifter.  

Även L2 poängterade som spontan kommentar att elevernas läsförståelse idag är på en 

väldigt låg nivå och att således många hade tappat bort sig i den långa texten i version 2. 

L2 påpekade dock att hen tyckte version 2 var en bättre uppgift än version 1 eftersom 

hen tyckte att det kan finnas en viss vits med att kunna ta ut det viktiga ur en text. 

Samtidigt så menar L2 att det är ju faktiskt matematiken som en matematiklärare ska 

bedöma och att detta tankesätt är något som genomsyrar hela den svenska 

skolundervisningen. L2 menar att detta är synd eftersom det har lett till att lärare i 

många fall skalar bort texten ur matematikuppgifterna och tänker att det är ämnen som 

svenska och engelska som ska hantera dessa bitar.  

Likt de andra informanterna så var den spontana kommentaren från L3 att version 2 var 

jobbig för eleverna på grund av textmassan. L3 poängterade att för elever som inte har 

så bra läskunnighet eller inte har varit i Sverige så länge så är version 2 hemsk, och det 

leder till att matematiken försvinner i texten och som lärare får man ingenting utav att 

ge dem en sådan uppgift. L3 menade att om man som lärare anser att det hör till 

problemlösningsförmågan att kunna hitta det matematiska i en lång text så är det enda 

anledningen hen ser att ha med en uppgift som version 2, men personligen tyckte hen 

inte att det var fallet. Fortsättningsvis så tyckte även L3 att det självklart kan vara 

trevligt att sätta uppgifter i ett större kontext i version 2 men att det lätt blir att elever 
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hakar upp sig på enstaka ord som “beviljad, förutsatt, oförändrat” och liknande och då 

leder det till att elever inte löser uppgiften på grund av att de inte har ordkunskapen, inte 

för att de saknar matematikkunskapen. 

 

4.1.4 Intervjufråga 4 

Vad skulle du säga om de här fyra versionerna av denna uppgift? (Se bilaga B) 

Som spontan kommentar utbrast L1 att alla dessa fyra uppgifts-versionerna nog är lika 

ointressanta för eleverna, som tillägg till denna kommentar påpekade L1 att detta inte 

beror specifikt på dessa fyra uppgifter utan på det faktum att elever nu för tiden är 

förvånansvärt ointresserade av det mesta. L1 förklarade vidare att det som intresserar 

elever mest nu för tiden det är deras mobiltelefon och sociala medier; hen gav som 

exempel att en uppgift som hanterade exempelvis ett Twitter-konto som kraschade på 

grund av stort antal användare hade varit en av de få saker som hade kunnat få dem 

intresserade. Vidare, gällande de fyra kontextområden som dessa fyra uppgifts-

versioner relaterar till (personlig, arbetslivs, samhällelig och vetenskaplig) så menar L1 

att detta inte är något som hen tänker på alls. L1 sa att den enda gången hen gör någon 

form av övervägning gällande konstrueringen av kontextet i en uppgift så är det ifall det 

finns något eleverna kan relatera till, här pekar L1 ut uppgiftsversion 1 som ett möjligt 

exempel eftersom det handlar om lön. L1 framför dock att detta inte är något som hen 

eller hens kollegor lägger särskilt mycket tid på.  

Till skillnad från L1 så ansåg L2 att i alla fall tre av dessa uppgifts-versioner var 

intressanta på sitt eget sätt. Version 1 och version 2 påstod L2 att eleverna enkelt kunde 

relatera till samt att version 3 var intressant för den handlar om något som eleverna bör 

ha koll på. Dock så medgav L2 att även fast version 1–3 kan innehålla en intressant 

kontext så är det ändå elever som kan ha svårt att se meningen med uppgifterna. Som ett 

exempel på hur detta kan ske så sa L2 att elever exempelvis kan hänga upp sig på 

detaljer såsom, är det verkligen intressant att veta vilken lön Jacob hade före höjningen 

eller vad spelar det för roll vad teven kostade från början, det är ju bara det nya priset 

som spelar roll. Gällande de fyra kontextområden som dessa versioner representerar så 

ansåg L2 att det som hen och hens kollegor främst fokuserade på var att kontexten ska 

vara så vardagliga som möjligt för eleverna. Detta förklarade L2 att det delvis beror på 

att hen har yrkesprogram och då anser hen att detta är av större vikt. Vidare erkände hen 

att alla fyra kontextområden definitivt förekommer både i eget material och inom 
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läroböcker men att det läggs ytterligare tyngd på det personliga kontextet och 

arbetslivskontextet. Likt i intervjufråga 3 så återvände L2 till problemet som elever har 

med uppgifter med ökad textmassa och bidrog med ett exempel kring version 3 där hen 

påstod att ”Version 3 är risken att många tänker att det här med val och politik är blä” 

och att eleverna kan fastna vid det och inte komma vidare.  

Sist men inte minst så instämmer L3 med L2 i den befattning att de båda ansåg att 

version 1–3 är intressanta. Återigen återvände L3 till något som hen nämnde i 

intervjufråga 3, nämligen att elever kan hänga upp sig på enstaka ord och begrepp. L3 

påstod att version 1–3 inte innehöll några större svårigheter för elever språkmässigt men 

detta ansågs inte gälla för version 4. L3 konstaterade att version 4 innehöll onödigt 

många fina ord såsom ”olika typer av näring i jorden” och ”tillskott” vilka kan leda till 

att elever fastnar. Gällande de fyra kontextområden som presenterats så reflekterade L3 

att det möjligtvis kan finnas en korrelation mellan de olika kursversionerna i matematik 

1 och vilken typ av kontext som ofta förekommer. L3 menade att i matematik 1a så 

kunde det möjligtvis finnas fler uppgifters likt version 1 och version 2, som är av en 

arbetslivskontext respektive personlig kontext; likaså kan version 3 som är av en 

samhällelig kontext kopplas till matematik 1b och version 4 som är av en vetenskaplig 

kontext kopplas till matematik 1c. Till skillnad från L1 och L2 så påstod L3 att hen inte 

lägger så mycket tid på att kontexter i uppgifter ska vara relaterbara för eleverna, utan 

istället på att rätt typ av förmågor ska testas i uppgifterna. Vid en följdfråga om 

huruvida L3 ansåg att det fanns något positivt med att göra eleverna mer intresserade av 

en uppgift så tillät L3 att detta absolut var en aspekt av det hela, men endast vid 

lektionstillfällen, då L3 inte ansåg att elever bryr sig om detta vid provtillfällen. 

 

4.1.5 Intervjufråga 5 

Om du fick rangordna dessa 6 uppgifts-versioner som visats hittills utifrån hur troligt 

det hade varit att du skulle ge dem till dina elever, hur skulle den listan se ut då? 

Enligt L1 så tyckte hen att alla dessa sex uppgifts-versioner skulle kunna dyka upp i ett 

prov. Den enda övriga kommentaren som L1 gav var att uppgift 1 version 2 endast hade 

dykt upp om hen hade velat testa elevernas förmåga att identifiera de matematiska 

aspekterna i en längre text.  
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L2 framförde att hen faktiskt hade nyligen använt liknande uppgifter till uppgift 1 

version 1 och uppgift 2 version 1 på sina prov och därmed så placerades dessa högst 

upp i rangordningen. Därefter föll enligt L2 resterande uppgifts-versioner på följande 

sätt i ordningen, på tredjeplats kom uppgift 2 version 2, på fjärdeplats kom uppgift 2 

version 3, på femteplats kom uppgift 1 version 2 och på sista plats kom uppgift 2 

version 4.  

L3 framförde sin syn på dessa uppgifter genom att först konstatera att uppgift 1 version 

1, uppgift 2 version 1 samt uppgift 2 version 2 alla var uppgifter som hen definitivt hade 

kunnat ta med på ett prov. L3 motiverade detta påstående genom att säga att de alla tre 

är ”…ganska bra och kollar av det ganska snabbt om de vet vad de gör eller inte”. L3 

fortsatte med att säga att uppgift 2 version 3 hade hen kunnat se sig själv ge till sina 

elever men det är inte någon som hen hade skrivit själv utan det hade i så fall varit 

någon hen tagit från någon annan. Som avslutning konstaterade L3 att varken uppgift 1 

version 2 eller uppgift 2 version 4 var något som hen någonsin skulle använda på ett 

prov och därmed hamnar de sist på rangordningen. L3 motiverade detta genom att påstå 

att inkluderingen av dessa två uppgifter på ett prov hade orsakat mer problem än nytta, 

då de hade behövt hjälp av läraren att koda av dessa och då anser inte L3 att det är 

någon mening att ha dessa på ett prov, utan dessa hade möjligen passat bättre på en 

lektion istället. 

 

4.1.6 Intervjufråga 6 

Brukar dina eller dina kollegors elever nämna eller på något sätt visa vilka typer av 

uppgifter som de föredrar eller inte föredrar? Vilka uppgifter tror du att de föredrar? 

Du kanske till och med kommer ihåg något specifikt tillfälle när detta har hänt? 

L1 påstod att majoriteten av hens elever föredrar de uppgifter som har en ren 

ämneskontext, L1 gick vidare med att förklara att i hens erfarenhet så är det ytterst 

sällan elever kommenterar på kontextet i en uppgift utan det elever reagerar på är 

huruvida det är text eller inte text. Vidare så erkände L1 att detta var något som hade 

kommit upp redan tidigare samma dag då hen hade gett tillbaka ett prov till en klass och 

några tjejer hade kommenterat och klagat på att det var så mycket text på några av 

uppgifterna. L1 trodde dock inte att detta beror på läskunnigheten hos eleverna utan mer 

på att de är mer kapabla och mer vana att se en ren matematisk uppgift och därefter 

applicera en lämplig procedur.  
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Som spontan kommentar så tyckte först inte L2 att eleverna visade någon typ av 

preferens för olika uppgifter men efter lite omtanke så kunde hen komma på några 

exempel på detta, främst gällande elever som inte förstod varför de behövde kunna en 

viss del inom matematiken. L2 gav, som ett litet extremt exempel, att hen hade haft 

elever på målarprogrammet som ifrågasatt varför de skulle veta hur man räknade ut 

arean på en vägg och detta menade L2 var ett tecken på att oavsett hur relevant man gör 

en kontext så kommer det alltid finnas elever som ändå finner det ointressant.  

Likt L1 så sa även L3 att det som elever främst klagar på eller påpekar är att de ”inte 

orkar lösa uppgifter med mycket text”. Återigen här så påpekar L3 att det ofta är enstaka 

ord som ställer till det för eleverna och får dem att fastna, och det faller ju naturligt att 

dessa förekommer oftare i uppgifter som faktiskt har ett tillhörande kontext som gives i 

text. L3 erkände dock att det finns undantag då elever kan tycka om att få en 

verklighetsbaserad kontext men ”det ska fortfarande vara en kontext som är lätt att koda 

av” med vilket hen menar att det enkelt ska gå för eleverna att identifiera de 

matematiska delarna och där det inte finns en massa onödig information runtomkring 

som inte ger något för lösningen till uppgiften.  

 

4.1.7 Intervjufråga 7 

(Extrafråga) Vad skulle du säga om de här tre versionerna av denna uppgift? (Se bilaga 

B) 

Som spontan kommentar på dessa tre versioner så tyckte L1 utan tvekan att version 1 

var den bästa och den som hen hade gett till sina elever. L1 menade att eleverna har 

enkelt att relatera till en sak som choklad och att alla vet vad choklad och en chokladask 

är för något. L1 påstod att bara själva ordet flaggstångsknopp kan ställa till det för 

många elever eftersom de får tänka till och detta menade L1 inte var en bra sak eftersom 

det tar onödig energi från eleverna. Enligt L1 så har varje elev en väldigt begränsad 

energi till saker och då gäller det att fokusera den på matematiken och inte på att tolka 

en text, utan det ansåg L1 att eleverna istället får fokusera på i svenskan och engelskan. 

Vidare så ansåg L1 att version 3 var mer rent matematiskt, men ändå att i detta fallet så 

hade eleverna tyckt version 1 var enklare, eftersom de kunde relatera till någonting. L1 

påpekade även att man skulle kunna lägga in en bild på exempelvis en Aladdinask i 

version 1 för att underlätta ännu mer för eleverna.  
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Även L2 föredrog version 1 eftersom hen ansåg att choklad är något som generellt alla 

elever kan relatera till och de flesta tycker om. L2 tog också upp problematiken som 

man som lärare kan stöta på även med uppgifter som är lätta att relatera till, och det är 

elever som ställer frågor i stil med ”men öppna bara chokladasken så ser du ju hur 

många som är där i, varför ska man hålla på och räkna”. L2 menade att denna typen av 

frågor kan dyka upp hur relevant du än försöker göra en uppgift. Just relevansen för 

eleverna var något som L2 talade mycket om och hen berättade en historia om när hen 

och en kollega suttit och planerat en lektion i matematik för elever på 

bageriprogrammet, ”aa men vi räknar ut volymen av rulltårtan, för den är ju 

cylinderformad och det är ju bra, och rulltårta vet dem vad det är”; efter lite reflektion 

ställde därefter L2 och hens kollega sig själva frågan, vad är det för syfte med att kunna 

räkna ut volymen på en rulltårta då, när ska de någonsin göra det i framtiden? L2 

konstaterade som slutsats att det är bra att göra kontexter som de kan relatera till men att 

man inte ska ge det alltför mycket tid, för nästan hur man än gör så är det omöjligt att 

konstruera enbart perfekta uppgifter som alla elever känner att de kommer ha 

användning för i framtiden. Gällande version 2 och 3 så påstod L2 att eleverna hade 

blivit förvirrade av ordet flaggstångsknopp i version 2, och att de hade haft svårt att 

förstå vad en mängd är i version 3, och därför hade hen inte velat använda någon av 

dessa.  

Som spontan kommentar utbrast L3 att version 2 verkade väldigt onödig och tyckte att 

det gick alldeles utmärkt att ha version 1 med chokladbitar istället för 

flaggstångsknoppar. L3 tyckte att version 3 var mycket mer teoretisk och att den därmed 

till viss del hörde till matte 5. L3 medgav att den typen av uppgifter har sin plats i 

matematiken men inte inom matematik 1. Gällande version 1 och version 2 så tyckte L3 

att eftersom det i princip är samma information som ges så finns det ingen anledning att 

försöka ”krångla till det” genom att använda ett svårare ord som flaggstångsknopp. 

Vidare påstod L3 att för många elever så hade det inte varit någon skillnad mellan 

version 1 och version 2 men för de som har problem med språket så hade version 2 

automatiskt blivit svårare. L3 konstaterade alltså att enligt hen så finns det inga fördelar 

med att använda version 2 i stället för version 1. 
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4.1.8 Intervjufråga 8 

(Extrafråga) Hur mycket tror du att elevernas preferenser kring uppgifts-sammanhang 

(kontextualisering av uppgifter) påverkar ditt upplägg? 

Enligt L1 så är inte detta något som hen tycker påverkar upplägget särskilt mycket men 

hen medgav att om hen skulle komma på något bra exempel att ta på tavlan som de kan 

relatera till så är detta något hen alltid gör. L1 förklarade även att eftersom hen har en 

mentorstjänst så kan det hända att eleverna pratar om något utanför skolan och då kan 

det hända att man för in en uppgift som relaterar till det, men detta menar L1 händer 

ytterst sällan.  

Vidare så påstår L2 att elevernas preferenser är något som hen tänker väldigt mycket på, 

speciellt vid genomgångar. L2 tog upp som exempel att när hen introducerar procent för 

fordonsklasser så brukar hen alltid börja med att skriva andelen personer i klassen med 

keps på huvudet. L2 menar att detta brukar uppskattas och eleverna brukar tycka det är 

roligt och kan till och med ibland komma med egna exempel såsom hur många som har 

vita strumpor på sig. Som avslutning konstaterar L2 att elevernas preferenser ändrar 

hens upplägg väldigt mycket från program till program och påstår att hen kan ha exakt 

samma uppgift, från en matematisk synpunkt, mellan olika program men att hen ändrar 

på kontexten så att det passar programmet.  

Även enligt L3 så är detta definitivt något som påverkar ens upplägg. L3 menar att just i 

matematik 1 så är det ganska enkelt att dra dessa vardagliga kopplingar som är enkla att 

relatera till, medan det i högre matematikkurser blir svårare i takt med att matematiken 

blir mer komplicerad. L3 konstaterar att hen har väldigt mycket mer konkret matematik 

i matematik 1 än i exempelvis matematik 4.  

 

4.1.9 Övriga svar 

I detta stycke kommer övriga svar som inte tillhörde någon specifik fråga att tas upp. 

Eftersom intervjuerna var av en semistrukturerad karaktär så blev det ofta att 

informanterna pratade om andra saker än väntat, saker som inte specifikt frågades efter i 

frågorna men som ändå tillhörde samma område. Några av dessa saker kom upp flera 

gånger av olika informanter och genomsyrade i flera fall stora delar av diskussionen 

kring olika intervjufrågor. 
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Något som L3 tog upp vara att hen tycker att uppgifter med ren ämneskontext är bra då 

man vill kolla saker som elevernas procedurförmåga och L3 förklarar att hen inkluderar 

denna typen av uppgifter mer frekvent i början av kurser. Detta gör L3 eftersom hen 

anser att det är viktigt att eleverna först och främst får lära sig olika procedurer för att 

lösa uppgifter, då detta är nödvändigt för att eleverna sedan ska kunna lösa 

problemlösningsuppgifter. L3 menar att en problemlösningsuppgift är mycket mer 

heltäckande, eftersom den ofta testar flera av elevernas förmågor samtidigt såsom, 

problemlösnings-, procedur-, resonemangs- och begreppsförmågan. Därför förklarar L3 

att mot slutet av en kurs så blir det istället en större fokus på problemlösningsuppgifter 

på prov och liknande. Detta tankesätt återfanns delvis hos L2 som förklarade att när hen 

gör uppgifter som ska testa begrepps- och procedurförmåga så blir det nästan alltid 

uppgifter utan kontext, alltså uppgifter med en ren ämneskontext. Uppgifter med 

kontext kommer in när man vill testa elevernas problemlösningsförmåga menar L2.  

 

Vidare, gällande vilka typer av kontext man ofta ser i läromedel så anser L3 att alla fyra 

av de kontextområden som presenterats (personliga, arbetslivs, samhällelig och 

vetenskaplig) dyker upp ofta i läromedel. L3 menar att de tre första i ordningen dyker 

upp oftare än den vetenskapliga och att när väl den vetenskapliga dyker upp så är det 

ofta hen får hjälpa eleverna att förstå orden. L3 tar som exempel att många elever brukar 

fråga vad ordet ”halveringstid” betyder och då måste L3 försöka förklara detta på ett sätt 

så att eleven inte ges en uppenbar lösningsmetod utan att få tänka till själv, vilket leder 

till att L3 inte föredrar uppgifter av vetenskaplig kontext. L2 förklarar att mycket beror 

på vilken kurs av matematik 1 som läromedlet riktar sig mot. L2 påstår att i läromedel 

för matematik 1a så förekommer uppgifter med en personlig och arbetslivskontext 

oftare, för matematik 1b däremot så förekommer det lite mer uppgifter med samhällelig 

kontext och i matematik 1c mer uppgifter av en vetenskaplig kontext. L2 förklarar 

vidare att det inte är enbart dessa typer av kontext som förekommer i dessa kurser utan 

man kan se alla fyra versioner i alla kurser, men att det går att urskilja ett annat fokus 

mellan de olika kurserna menar L2 är uppenbart. Just gällande olika typer av 

kontextualisering i läromedel så hade L1 identifierat ett mönster av att det oftast är 

uppgifter med en ren ämneskontext som förekommer på en enklare nivån i läromedlet. I 

det läromedel som L1 hade med sig så var a-uppgifterna de enklaste, därefter b- och c-

uppgifter, och L1 menade att det gick att se en trend av att desto svårare uppgift betydde 

desto mer text och kontext. 
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5. Diskussion 

I detta stycke kommer först och främst de resultat som presenterats i föregående stycke 

att analyseras och diskuteras utifrån de frågeställningar som presenterades i början av 

studien. Därefter följer en generell diskussion och reflektioner över studien innan 

studien avslutas med att nämna potentiell vidare forskning inom området. 

5.1 Resultatdiskussion 

Den första frågeställning som denna studien ställde var ”vilka typer av kontextualisering 

anser lärare förekommer ofta i läromedel för matematik 1?”. Enligt L1 så bestod deras 

lärobok mest av antingen uppgifter med en ren ämneskontext eller uppgifter med en 

kontext som eleverna inte kan relatera till. Något som var intressant var att L1 menade 

att det är på de enklare nivåerna i boken som det oftast är dessa frågor med en ren 

ämneskontext, som förekommer. Det verkar alltså ske en ökad nivå av förekomsten av 

olika kontexter i uppgifter desto svårare uppgiften är. Detta är intressant eftersom något 

som alla tre lärarna poängterade är att elever generellt har mer problem med en uppgift 

desto mer text den innehåller. Detta skulle då kunna betyda antingen att det beror på att 

dessa uppgifter oftast ligger på en svårare nivå, eller har författarna till de olika 

läromedlen identifierat att elever har svårare med textuppgifter och därmed automatiskt 

graderat de på en högre nivå på svårighetsskalan? Alla tre lärare påstår att de fyra olika 

kontextområdena som presenterades i Pisa undersökningen 2018, personlig, arbetslivs, 

samhällelig och vetenskaplig (OECD, 2019) förekommer inom läromedlen, men L1 och 

L2 påstår att det är märkbara skillnader mellan de individuella kurserna i matematik 1 

inom just frekvensen av dessa områden. De menar att i läromedel riktade mot 

matematik 1a så ser man oftare de två förstnämnda typerna av kontext, i matematik 1b 

oftare den tredje och i matematik 1c oftare den fjärde. Detta kan mycket väl vara sant 

och skulle då möjligen vara ett försök av författarna till läromedlet att anpassa 

innehållet så att det blir mer relevant för eleverna som läser kursen. Något värt att tänka 

på här dock är att detta antagande, att det är mer samhälleliga kontext i matematik 1b, 

mer vetenskapliga i matematik 1c och så vidare, är att detta kan anses vara rätt 

självklara slutsatser att komma fram till, och det är möjligt att informanterna insett detta 

och därmed sagt det i intervjun utan att faktiskt ha så mycket bevis att det stämmer.  

Den andra frågeställningen som presenterades av studien var ”vilka typer av 

kontextualisering beskriver lärare i matematik 1 att de använder i sin undervisning?” 
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Både L1 och L2 var väldigt tydliga med att det som de i första hand tänker på gällande 

kontexten i en uppgift är inte vilket kontextområde det tillhör, utan hur väl deras elever 

kan relatera till kontexten. Något som Halldéns (2002) experiment visade var dock att 

kan uppstå problem när elever kan relatera till kontexten i en uppgift. Det kan alltså 

medföra att elevers egna kontextualisering kring det familjära, relaterbara området som 

presenteras krockar med det som läraren försöker förmedla med uppgiften. Något som 

är viktigt att påpeka här är att det inte är hos eleven som felet ligger i detta fallet, utan 

hos läraren som inte har reflekterat över möjliga kontextualiseringar. Det går därmed 

möjligen att argumentera för det faktum att när en lärare för in en kontext som för 

eleverna är enkel att relatera till så krävs det att läraren lägger ner tid på att utforska 

olika förutfattade meningar som eleverna kan ha om just denna kontext. Nilsson och 

Ryve (2010) påpekade som tidigare nämnt att elevers egna kontextualisering kan krocka 

med varandra vid grupparbeten. Det skulle då kunna gå att argumentera för att dessa 

problem ofta uppstår vid kontexter som elever kan relatera till och är familjära med, 

eftersom det är i dessa fall som elever har haft möjlighet att skapa en egen 

kontextualisering. Det skulle därför ytterligare gå att argumentera att vid grupparbeten 

så finns det en mening med att ge kontext som elever inte alls är familjära med, då 

avsaknaden av förutfattade meningar möjligen kan leda till mindre krockar i samarbetet. 

Generellt så var alla tre lärarna negativt inställda till att basera sina uppgifter utifrån de 

fyra kontextområden som presenterades av Pisa undersökningen 2018 (OECD, 2019). 

L1 menade att det finns inte tillräckligt med tid som lärare att tänka på detta medan L2 

och L3 påstod att det som man fokuserar på vid konstrueringen av uppgifter är inte 

kontextområde, utan vilka matematiska förmågor som ska testas. Vid närmare 

eftertanke så beror förmodligen detta på det faktum att styrdokumenten specifikt 

nämner och konstaterar att de matematiska förmågorna ska utvecklas i 

matematikundervisningen och ger inte samma vikt vid kontextualiseringen av uppgifter 

(Skolverket, 2011). Vidare, gällande den typen av kontextualisering som kan upplevas 

innebära en avsaknad av kontext, just vid uppgifter med en ren ämneskontext, så påstår 

L2 och L3 att dessa ofta förekommer vid genomgångar, diagnoser, prov och liknande. 

Återigen så anser de inte att detta beror på att man vill variera den kontextualisering 

som eleverna möter i uppgifter utan att man i detta fall vill testa elevernas begrepps- och 

procedurförmåga. Gällande vilka områden som faktiskt oftast brukar väljas av lärarna så 

menade alla tre att det främst är uppgifter av en personlig kontext och en 

arbetslivskontext som de själva skapar. Något som tordes relevant att poängtera här är 
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just det faktum att i denna studie så faller de uppgifter med en ren ämneskontext till viss 

del inom kategorin vetenskapliga kontext, och därmed så förekommer även dessa 

frekvent i de material som lärarna framställer. 

Vidare, den tredje frågeställningen i studien var ”vad anser lärare i matematik 1 om de 

olika typerna av kontext som återfinns i matematiken?”. Som tidigare nämnt så var 

något som alla lärarna nämnde att elever generellt har problem med uppgifter med 

mycket text, eftersom deras läskunnighet är på en generellt låg nivå. Specifikt L2 och 

L3 poängterade flera gånger att många elever kan fastna på enstaka komplicerade ord i 

en text vilket kan leda till att de inte klarar av uppgiften på grund av ett enstaka ord. Att 

föra in en kontext i en uppgift medför i nästan alla fall mer text, och därmed mer 

möjligen komplicerande ord, vilket skapar fler möjliga komplikationer för eleverna. 

Detta går att relatera till det som Malmer & Adler (1996) tar upp om språkets roll inom 

matematiken, de påstår som tidigare sagt att för elever med lässvårigheter så blir det 

automatiskt problem vid införandet av textmassor i uppgifter. Både L1 och L2 menade 

dock att det är väldigt positivt att hitta kontexter som elever kan relatera till och detta 

skulle då således betyda att man som lärare borde försöka kontextualisera uppgifter som 

elever kan relatera till men samtidigt undvika att införa ord som elever kan fastna på. 

Det kräver således tänkbart mycket erfarenhet av en lärare att kontextualisera en uppgift 

på rätt sätt, eftersom exempelvis L3 menar att de ord som elever fastnar på kan vara ord 

som för en själv är helt solklara. Man måste alltså bygga upp en minnesbank med dessa 

ord som elever kan fastna på och antingen försöka undvika att använda dessa eller göra 

som L3 förklarar att hen brukar försöka introducera dessa svåra ord under 

genomgångar. Detta gör L3 för att eventuella frågor då dyker upp på lektionstid där 

läraren har möjlighet att hantera dessa, och inte vid provtillfällen där elever är mer på 

egen hand. 

Sist men inte minst så var den fjärde frågeställningen som presenterades i studien ”Hur 

anser lärare i matematik 1 att uppgifters kontexter bidrar till att utveckla matematiska 

förmågor?”. Detta var något som främst L2 och L3 hade något att säga om, då dessa två 

hade ett stort fokus på just de matematiska förmågorna i sin undervisning. Enligt L3 så 

brukade hen ha en större andel uppgifter med ren ämneskontext i början av en kurs och 

sedan en större andel uppgifter med en mer konkret kontext mot slutet av en kurs. Detta 

gjorde L3 för att hen ansåg att uppgifter som kontextualiserats med en ren ämneskontext 

hjälper att träna elevers procedurförmåga, vilket är nödvändigt för att lösa uppgifter 
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med en kontext som mer tränar elevernas procedur- och problemlösningsförmåga. Detta 

var något som L2 höll med om och betonade även att i de uppgifter med ren 

ämneskontext så tränas även elevers begreppsförmåga. Som lärare är det då tänkbart 

viktigt att vid kontextualiseringen av en uppgift först fastslå vilka förmågor som 

uppgiften ämnar att testa och utveckla. L3 menar att utvecklingen av elevers 

procedurförmåga är nödvändig för deras problemlösningsförmåga, att 

procedurförmågan på något sätt är grunden. Både L2 och L3 påstår att efter ett tag så lär 

sig elever vilken procedur de ska använda när de får uppgifter av ren ämneskontext och 

då är de bättre redo för att hantera uppgifter som har en kontext. Kristina Juter (2014) 

beskrev problemlösningsförmåga som tränas när en uppgift saknar en på förhand given 

lösningsmetod, det går således att dra paralleller mellan denna avsaknad av 

lösningsmetod och införandet av en kontext. Helt plötsligt är inte uppgiften en ren 

matematisk fråga längre, och då krävs det andra förmågor av eleven för att ta sig vidare, 

som exempelvis procedur- och problemlösningsförmåga. 

 

5.2 Vidare forskning 

På grund av det faktum att detta var en liten studie så gjordes valet att intervjua tre 

lärare. Något som möjligen hade varit intressant hade varit att göra en liknande studie 

som denna fast med fler lärare över hela Sverige, där man möjligen hade kunnat ertappa 

olika skillnader mellan olika kommuner. Likaså hade man kunnat intervjua lärare i 

andra matematikkurser, både på gymnasienivå, men även i andra åldersgrupper, för att 

se hur lärares tankar kring kontextualisering varierar beroende på vilken kurs man 

undervisar samt åldern på eleverna.  

Likaså så valdes det att inte använda elevers egna tankar i forskningen på grund av 

tidsbrist, detta hade kunnat bidra till att en annan aspekt av kontextualiseringen 

utforskades mer utförligt, just elevernas egna kontextualisering. Detta var som sagt 

något som studien intresserade sig vid och berörde kortfattat trots detta, men för att 

verkligen besvara frågor som exempelvis fördelar och nackdelar med kontextualisering 

utifrån ett inlärningsperspektiv så hade en betydligt större studie krävts där, bland 

mycket annat, elevers egna åsikter på något sätt samlas in och analyseras. 
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5.3 Reflektioner och avslutande ord 

Avslutningsvis, något som poängterades i föregående stycke var det faktum att ”endast” 

tre lärare intervjuas. Detta innebär att det tillförs en grad av osäkerhet i de resultat som 

presenterats och diskuterats, nämligen att storleken på testgruppen är relativt liten. Det 

kan alltså möjligen vara så att just de tre lärare som intervjuades hade åsikter som inte 

delas av majoriteten av andra lärare, en risk som hade blivit mindre desto fler lärare som 

intervjuades. Trots detta så har de tre olika informanterna bjudit på en mängd olika 

perspektiv kring de olika frågorna så att även om innehållet inte är stärkt av en stor 

datamängd så har ändå många olika nyanser av det som skulle undersökas kunnat 

analyseras. Det behöver alltså inte vara en dålig sak att ”endast” tre lärare intervjuades, 

utan den data som samlades in kan vara minst lika relevant som liknande data som 

sammanställts från en större studie. 

Syftet med denna studie var att belysa de olika typerna av kontextualisering av uppgifter 

som förekommer inom matematik 1 i den svenska gymnasieskolan samt att undersöka 

vilka typer av kontext sin föredras/inte föredras av lärare i matematik 1 och varför. Till 

detta ändamål så intervjuades tre olika lärare på gymnasienivå. Det som framkom i 

dessa intervjuer tolkades därefter med hjälp av den teori som presenterades i 

bakgrundskapitlet. Det framkom att det finns många olika typer av kontextualisering av 

uppgifter inom matematikundervisningen och det finns en hel del för- och nackdelar 

med var och en av dem. Det visade sig även att den typen av kontext som föredrogs 

mest av de intervjuade lärarna var de kontext som elever enkelt kan relatera till men 

som inte innehåller några komplicerade ord. Det vill säga kontext som har att göra med 

saker som elever möter ofta i deras vardagliga liv, exempelvis sociala medier, eller som 

kommer vara relevant för deras framtida yrke. I slutändan så är förhoppningen med 

denna studie inte att revolutionera sättet som matematiklärare konstruerar sina uppgifter 

i matematiken, utan istället att kanske till viss del föra in några aspekter av 

kontextualiseringen av uppgifter som är bra att tänka på. Förhoppningen är att denna 

studie till någon som helst grad ska underlätta lärarens ständiga arbete mot att se till att 

det bästa möjliga lärandet sker hos eleverna, vilket trots allt är exakt vad läraryrket 

handlar om. 
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Bilagor 

Bilaga A Följebrev 

Hej, 

mitt namn är Viktor Jakobsson och jag studerar just nu för att bli ämneslärare i 

matematik och engelska på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag är just nu inne på mitt fjärde 

år på utbildningen och mitt andra år med matematik, detta innebär att jag just nu håller 

på och skriver ett självständigt arbete på grundnivå inom just matematiken. Det område 

som jag har valt att centrera mitt arbete kring har att göra med olika typer av uppgifter 

och dess utformning inom matematikundervisningen. Jag söker alltså lärare som 

undervisar i matematik på gymnasienivå, specifikt matematik 1, som kan tänka sig att 

delta i en intervju på cirka 30 minuter (max 40). Skulle du välja att delta på denna 

intervju så kommer naturligtvis vetenskapsrådets forskningsetiska principer att följas, 

dessa är: 

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Nyttjandekravet 

4. Konfidentialitetskravet 

 

Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas av mig själv och ingen annan. 

Skulle det vara så att du under intervjuns gång inte vill fortsätta så är det inga problem 

och du kan i efterhand be mig att inte ta med något som du ångrar att du har sagt. Du 

kommer att förbli 100% anonym och inget av det du säger ska kunnas spåra tillbaka till 

dig. Om du går med på det så kan jag efter intervjun möjligen återkomma med någon 

fråga eller annat via mail som dykt upp i efterhand. Om detta är något som du skulle 

kunna tänka dig att delta i så skulle jag vara oerhört tacksam och i så fall kommer vi 

tillsammans överens om en tid och plats som passar dig. Återkom gärna om du har 

några frågor! 

Med vänliga hälsningar, 

Viktor Jakobsson 
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Bilaga B Exempeluppgifter 

Till fråga 3: 

Version 1: 

Ett banklån på 60 000 kronor ska amorteras med samma belopp varje månad under 10 

år. Hur mycket ska amorteras varje månad? 

Version 2: 

Ivan vill ta ut ett lån från sin bank Smartbank AB för att kunna köpa en ny bil. Han blir 

beviljad ett lån på 60 000 kronor förutsatt att han amorterar tillbaka detta belopp över 10 

år. Banken vill att Ivan ska betala tillbaka varje månad och att beloppet alltid ska vara 

oförändrat från månad till månad, hur mycket kommer Ivan behöva amortera varje 

månad? 

Till fråga 4: 

Version 1: 

Efter en löneökning på 3% fick Jakob 900 kr mer i månadslön. Hur stor var Jakobs 

månadslön före höjningen? 

 

Version 2: 

Jakob har planerat att köpa en ny tv. När han kommer till affären så inser han att de har 

höjt priset på teven med 3% vilket motsvarar 90 kr. Hur mycket kostade teven från 

början? 

 

Version 3: 

I ett valdistrikt går man ut med att det var 900 fler personer som röstade i valet 2018 än 

i valet 2014, detta motsvarar en ökning i valdeltagandet med 3%. Hur många personer 

röstade i valet 2014? 
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Version 4: 

På en forskningsanläggning så analyserar man hur en slags mask påverkas av olika 

typer av näring i jorden. I en jord som fått tillskott av en viss typ av näring så 

observerade man en ökning på 900 fler maskar 2 veckor efter tillskottet än innan, detta 

motsvarade en ökning på 3%. Hur många maskar fanns det i jorden innan tillskottet av 

näringen?  

Till fråga 7: 

Version 1: 

Chokladfabriken säljer olika stora askar med chokladbitar. I varje ask finns två sorters  

chokladbitar där mängderna förhåller sig som 3:5. 

a) Hur många bitar av varje sort finns det om en ask innehåller 16 chokladbitar? 

b) I en ask finns det 15 chokladbitar av den ena sorten. Undersök hur många 

chokladbitar det totalt kan finnas i asken.   

 

Version 2: 

Flaggstångsknopp AB säljer lådor fyllda med flaggstångsknoppar. I varje låda finns två 

sorters flaggstångsknoppar där mängderna förhåller sig som 3:5. 

a) Hur många flaggstångsknoppar av varje sort finns det om en låda innehåller 16 

knoppar? 

b) I en låda finns det 15 flaggstångsknoppar av den ena sorten. Undersök hur 

många flaggstångsknoppar det totalt kan finnas i lådan. 

 

Version 3: 

Storleken på två mängder förhåller sig som 3:5.  

a) Summan av de båda mängderna är 16, hur stora är de båda mängderna? 

b) Den ena mängden har storleken 15. Hur stor kan summan av de båda mängderna 

vara?
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