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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att undersöka om och i vilken utsträckning införandet av Lgr 11 har 

förändrat kunskapsinnehållet i matematik från Lpo 94 och om det går att spåra denna förändring i 

arbetsböckerna som används i matematikundervisningen. De frågor som ställdes för att svara på 

syftet var hur ämnesinnehållet i kursplanen för matematik förändrats från Lpo 94 till Lgr 11, hur 

ämnesinnehållet i arbetsböcker för matematik i årskurs 3 förändrats från Lpo 94 till Lgr 11 samt 

hur och i vilken utsträckning den aktuella läroplanen tar sig uttryck i arbetsböcker för matematik. 

För att svara på dessa frågor användes två olika analysmetoder med utgångspunkt i ett 

läroplansteoretiskt perspektiv. Först jämfördes de olika kursplanerna i en komparativ analys och 

därefter gjordes två kvantitativa innehållsanalyser på två olika arbetsböcker i matematik för årskurs 

3. Resultaten från studien visar att kursplanen i Lgr 11 skiljer sig från den i Lpo 94 på flera nivåer. 

De uppnåendemål som tas upp i kursplanen för årskurs 3 i Lpo 94 finns representerade i Matte 

Eldorado 3A och 3B, om än i olika stor omfattning. Vidare visar analysen att arbetsböckerna Koll 

på Matematik 3A och 3B inkluderar det ämnesinnehåll som tillkommit i Lgr 11 men att det behövs 

vidare studier för att se om detta även gäller för andra arbetsböcker. 

 

Nyckelord: matematik, läroplan, innehållsanalys, komparativ analys, grundskolan. 
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1 Inledning  

När vi gick i grundskolan var arbetsboken en stor del av vår matematikundervisning. Det 

huvudsakliga arbetssättet var enskilt räknande i böcker, eller tillsammans i mindre grupper då och 

då när man fick sitta och räkna med en klasskamrat. Flera år senare under vår verksamhetsförlagda 

utbildning märkte vi att väldigt lite hade förändrats gällande matematik-lektionerna. 

Arbetsböckerna används fortfarande i stor utsträckning och styr en överhängande del av 

undervisningen. Trots att vi var på olika skolor märkte vi samma sak: att våra handledare kände sig 

stressade av sina arbetsböcker i matematik. Anledningen till detta var att de upplevde att de inte 

skulle hinna med allt som togs upp i arbetsböckerna och därmed inte hinna med allt som eleverna 

behövde lära sig under terminen. Det fanns en allmän uppfattning om att arbetsböckerna i 

matematik följer kursplanen och att om man gått igenom allt i boken så har eleverna erövrat 

kunskapen som framgår i det aktuella styrdokumentet.  

Boel Englund (1999) presenterar i sin artikel en översikt över främst svensk forskning från 1980- 

och 90-talet där liknande uppfattningar syns. Det framkommer att arbetsboken för läraren ses som 

en garanti att kursplanens mål uppfylls och genom att bara använda sig av en arbetsbok så får 

eleverna de kunskaper som förväntas. Englund kallar det för att läroboken har en “kunskaps-

garanterande, auktoriserande roll” (ibid., s.332, 339). Med det antagandet är det förståeligt att våra 

handledare var oroliga för att inte hinna med hela boken.  

Men är det verkligen så att en arbetsbok i matematik täcker hela kursplanen? Sedan 1991 finns det 

inte längre någon kvalitetsgranskning av läromedel i Sverige, utan i princip vem som helst kan ge 

ut en lärobok (Calderon, 2015). Med bakgrund i detta vill vi med denna studie undersöka i vilken 

utsträckning kursplanen representeras i arbetsböcker och om kunskapsinnehållet i arbets-böcker 

har förändrats i och med övergången till Lgr 11.  

Att hitta forskning om hur läroplanen representeras i arbetsböcker var centralt för denna studie 

och något vi letade efter under större delen av detta arbete. Den forskning vi hittat verkar dock 

fokusera på hur arbetsböcker används i klassrummet och i vår forskningsöversikt finns därför inga 

studier om läroplanens representation i arbetsböcker. Vår förhoppning är att denna studie kan 

bidra till detta kunskapsområde. 

1.1 Definition av läromedel samt arbetsbok 

Enligt Englund (1999, s.328) kan ett läromedel vara ”i princip vad som helst”. Hon hänvisar bl.a. 

till SOU 1992:94 (s. 170) där det är definierat som något som används av både lärare och elever för 

att nå bestämda mål. Det finns ingen fastställd definition av begreppet läromedel, men det kan 

beskrivas som ”alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation” (Sandström, 2015) 

Läromedel innefattar kursböcker, texter, talböcker men även radiosändningar, TV, film, teater, och 

serier för att nämna några (ibid.).  

I denna studie kommer ett läromedel i form av arbetsböcker i matematik undersökas. Men 

begreppet ”arbetsbok” kan ha många olika innebörder liksom begreppet ”läromedel”, varför vi 

väljer att definiera det som ett arbetsmaterial i form av en tryckt bok med flera kapitel som är riktad 

till elever. Den är skriven av en eller flera läroboksförfattare och innehåller arbetsuppgifter som 

eleven är tänkt att lösa och skriva ner svaret till på egen hand i boken. Dessa typer av böcker är 
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tänkta att räcka över ett läsår och ökar i svårighetsgrad för varje årskurs. Arbetsböckerna innehåller 

förklaringar till uppgifterna så att eleven kan arbeta självständigt om den är läskunnig. Den 

förutsätter dock att nya begrepp har gåtts igenom av läraren.  
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2 Bakgrund 

2.1 Lpo 94 

I februari 1994 släpptes den fjärde läroplanen för grundskolan sedan dess tillkomst 1962. Denna 

läroplan fick namnet Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: 

Lpo 94. Till skillnad från den tidigare läroplanen, Lgr 80, omfattade Lpo 94 inte bara grundskolan 

utan även sameskolan, specialskolan samt särskolan. Den bestod dels av en läroplan med mål och 

riktlinjer samt skolans värdegrund, dels av kursplaner som innehöll mål och riktlinjer men ingenting 

om val av innehåll eller arbetsmetoder. Målen som togs upp var av två olika sorter: dels strävansmål 

att arbeta efter, dels uppnåendemål för årskurs 5 och 9 som ska ha uppnåtts efter avslutad årskurs. 

Man övergav också de tidigare stadieindelningarna, vilka innefattade årskurs 1–3, 4–6 och 7–9. Lpo 

94 reviderades ett par gånger, bland annat 2008 då man i kursplanen för matematik lade till mål för 

årskurs 3 (Skolverket, 2008; Prop. 2008/09:87, s.4; Richardson, 2010, s.185–186). 

2.2 Kritik mot Lpo 94 

Lpo 94 var dock inte utan problem och fick utstå en del kritik, bland annat ansågs den vara för 

otydlig (Jahnke, 2010, s.3). Målsystemet har också kritiserats; både mängden mål, uppföljningen av 

dessa samt hela konstruktionen med strävans- och uppnåendemål. Redan 1996 kritiserades målen 

genom att tolkningen av dem sades utgöra ett problem. I Skolverkets nationella granskning av 

grundskolan 2003 lyftes en så kallad målträngsel som delvis fanns på grund av en stor mängd mål 

i läroplanen men också på grund av att gamla mål fortfarande levde kvar. 2005 konstaterade 

Skolverket att lärare uppfattade kursplanernas struktur och innehåll som otydliga, och även elever 

tyckte sig inte veta vad de skulle lära sig utifrån dem (Prop. 2008/09:87, s.6–7). 

2.3 Lgr 11 

Lite mer än tio år efter att Lpo 94 utfärdades började arbetet med att framställa en ny läroplan 

(Jahnke, 2010, s.3). 2010 kunde Skolverket presentera det förslag som senare antogs och som nu 

införts som gällande läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

Lgr 11. Den började gälla höstterminen 2011 och en avsikt med den ska ha varit att göra den 

tydligare än Lpo 94, både för lärare, elever och föräldrar (Richardsson, 2010, s.187). I motsats till 

Lpo 94 där läroplan och kursplaner var separata ingår nu kursplanerna i läroplanen. Enligt Jahnke 

(2010) är de största skillnaderna mellan kursplanerna i Lpo 94 och Lgr 11 kursplanens nya utseende 

och innehåll. Strävans- och uppnåendemålen är borttagna. Istället finns avsnitten syfte, centralt 

innehåll och kunskapskrav som tar upp vad undervisningen syftar till, vilket innehåll som ska tas 

upp samt de kunskapskrav som eleverna ska ha uppnått (Jahnke, 2010, s.3–4; Lgr 11, 2017). En 

annan nyhet är att de stadieindelningar som togs bort i och med Lpo 94, årskurs 1–3, 4–6 samt 7–

9, nu är tillbaka (Arevik, 2010). Kunskapskraven och det centrala innehållet är nu uppdelade utifrån 

dessa stadier och visar på vad eleverna ska kunna efter att ha avslutat respektive stadie (Skolverket, 

2017a).  

Lgr 11 har likt sin föregångare hunnit revideras sedan den släpptes 2011. I september 2015 gav 

regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på tillägg i läroplanerna. Anledningen till 



 

 
9 

uppdraget var att man ville stärka elevernas digitala kompetens. Denna revidering släpptes 2017 

men kommer inte börja gälla förrän 1 juli 2018. Bland de ändringar som gjort finns nu exempelvis 

programmering med i det centrala innehållet under bland annat algebra i matematik (Skolverket, 

2017a; Skolverket, 2017b). 

2.4 Kritik mot Lgr 11 

Även Lgr 11 har likt sin föregångare fått en del kritik. Ett flertal artiklar tar upp exempel på brister 

i den nya läroplanen som främst gäller det nya betygssystemet. I Lärarnas tidning har flera artiklar på 

ämnet publicerats, bland annat en av Karin Lindgren som skriver om hur gränsen mellan E och F 

är alldeles för hög och att Skolverket föreslagit en utredning för att undersöka huruvida betyget F 

kan få flera steg (Lindgren, 2016). 

Annan kritik i media som också behandlar betygssystemet tar upp de värdeord som beskriver 

nivåskillnaderna mellan de olika betygen. Då de inte är ämnesspecifikt definierade är gränsen mellan 

de olika betygsnivåerna svår, om inte omöjlig, att svara på. Antalet kunskapskrav anses också vara 

alltför omfattande och sammanställningen av kunskapskraven som “förödande” för elever. Det 

blir orättvist att hela tiden bedömas utifrån sitt sämsta resultat vilket sänker elevernas självkänsla 

och självförtroende (Björkström, 2013). 

Kunskapskraven är inte bara för omfattande utan ställer även högre krav på eleverna, dels deras 

teoretiska kunskaper men även deras förmågor att exempelvis analysera och reflektera. Detta 

skriver Karlstein i en artikel från Aftonbladet. I artikeln framhäver överläkaren Elisabeth Fernell 

att kunskapskraven är alltför höga och riskerar att öka elevers psykiska ohälsa. För en del elever 

blir enda sättet att undvika fler misslyckanden att börja skolka (Karlstein, 2014). 

2.5 Granskning av läromedel 

Ibland talas det om att läroböcker styr undervisningen, i vilken utsträckning varierar beroende på 

flera olika faktorer. Läraren och dennes grundsyn samt vilket ämne det gäller är två exempel på 

dessa faktorer. Arbetsböcker verkar ha en större påverkan på undervisningen i ämnen där 

kunskapsinnehållet bygger på varandra som till exempel matematik, språk och naturorienterande 

ämnen (Skolverket, 2006, s.14). Skolverkets nationella kvalitetsgranskning Lusten att lära - med fokus 

på matematik (Skolverket, 2003) kom tre år tidigare fram till samma slutsats: att just matematikämnet 

verkar vara väldigt beroende av en arbetsbok. Flera lärare har sagt att “läroboken är oerhört 

styrande i matematik”. Detta gällde framför allt i äldre åldrar men även delvis i de tidigare skolåren 

(ibid., s.28). 

Det blir då intressant att titta på vem som bestämmer vad som står i arbetsböckerna. 1938 inrättades 

Statens läroboksnämnd, som var en myndighet med uppgift att granska och godkänna läromedel 

(Nationalencyklopedin [NE], u.å.). Calderon (2015) skriver att man bland annat granskade 

böckernas språk, neutralitet samt hur väl de stämde överens med rådande kursplaner. Statens 

läroboksnämnd existerade fram till 1983, då den förenades med SIL, Statens institut för 

läromedelsinformation (NE, u.å.). SIL hade i uppgift att granska ett fåtal läromedel och gjorde så i 

18 år innan den lades ner 1992 då granskningsuppdraget övergick till det nybildade Skolverket. Till 
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skillnad mot tidigare skulle granskningen nu ske i efterhand. Idag har inte Skolverket något 

granskande uppdrag, utan det ansvaret ligger på lärarna (Calderon, 2015). 

Dock sker inte kvalitetsgranskningen av läromedel som planerat. Enligt en undersökning som 

Skolvärlden publicerade 2014 svarade 13 procent av de tillfrågade lärarna att de inte har någon 

möjlighet att styra över vilka läromedel som används i deras undervisning. Nästan en fjärdedel av 

dem upplever att de endast kan styra över valet i viss utsträckning. Tidsmässigt ansåg ungefär en 

femtedel av de tillfrågade att de hade tillräckligt mycket tid för att kvalitetsgranska och välja 

läromedel, medan hela 25 procent kände att de inte hade någon tid alls för detta arbete. Tidsbristen 

uppges vara värst för lärare i grundskolans tidiga år (Stridsman, 2014). 
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3 Forskningsöversikt  

Fan m.fl. (2013) har granskat internationell forskning på läroböcker publicerade under de senaste 

60 åren med syftet att titta tillbaka på tidigare utveckling inom området samt att ge förslag för 

vidare forskning (ibid., s.634). De märkte i sin insamling av data att det före 1980 fanns väldigt 

begränsat med forskning om arbetsböcker, och att forskning inom detta område ökat avsevärt de 

senaste tre decennierna. Dock har forskningen på arbetsböcker inte utvecklats jämnt, utan många 

studier är analyser eller jämförelser av arbetsböcker samt arbetsböckers roll i undervisningen medan 

mängden forskning på andra områden fortfarande är begränsad (ibid., s.643). 

En studie som undersöker just arbetsböckers roll i undervisningen är gjord av Pepin och Haggarty 

(2001a), vilka har studerat engelska, franska och tyska klassrum och kommit fram till att “textbooks 

occupy an important position in English, French and German classrooms and education". Dock 

skiljde sig böckernas struktur samt hur de användes mellan de olika länderna (ibid., s.172–173). De 

refererar i sin studie till Schmidt m.fl. (ref. i Pepin & Haggarty, 2001b, s.159) som i deras analys av 

arbetsböcker hävdar att dessa ofta fungerar som den faktiska kursplanen i matematik, med hjälp av 

så kallade “curriculum guides” vilka hjälper till att skapa en ram för undervisningen. De jämförde 

även innehållet i sådana curriculum guides med innehållet i arbetsböcker och såg att samma 

ämnesinnehåll ofta var närvarande i de båda texterna. Vidare noterade de också att mer avancerade 

ämnen eller sådana ämnen som var kopplade till nya reformer ofta togs upp i curriculum guides 

men inte i arbetsböcker. En slutsats av detta skulle kunna vara att arbetsböckerna var mer 

konservativa och försiktiga i vad som inkluderas, eller att det fanns en fördröjning mellan när olika 

ämnen tas upp i en kursplan och när de inkluderas i arbetsböcker (ibid., s.159).  

Den självständiga, internationella forskningsorganisationen IEA (International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement) leder studien TIMSS (Trends in Mathematical and 

Science Study) och har gjort detta sedan 1995. TIMSS är en internationell studie som undersöker 

elevers matematik- och naturvetenskapskunskaper i årskurs 4 och 8 vart fjärde år (Mullis, 2012, 

s.5). Sedan denna studie släpptes har det alltså hunnit genomföras en ny studie 2015. Anledningen 

till att vi ändå tar upp denna studie från 2011 är att den, till skillnad från den nyare rapporten, 

inkluderar användningen av arbetsböcker i matematikundervisningen. TIMSS 2011 visar likt de 

tidigare nämnda studierna i denna forskningsöversikt på en relativt hög användning av arbetsböcker 

i matematikundervisning. Det internationella genomsnittet elever i årskurs 4 vars lärare använder 

arbetsböcker som en primär bas i undervisningen ligger på 75 %, medan 21 % använder den som 

en kompletterande resurs. I denna studie ligger Sverige över snittet vad gäller användning av 

arbetsböcker som primär kunskapskälla, med 89 % (Mullis, 2012, s.392).  

Detta stämmer överens med Johanssons (2006) studie om arbetsböckers användning i tre svenska 

klassrum. I hennes studie undersöker hon hur tre svenska lärare organiserar sina lektioner samt hur 

arbetsböcker används i deras arbete. De tre lärarna har olika bakgrund och olika syn på 

undervisning. Trots det använde de arbetsboken i nästan lika stor utsträckning: direkt runt 60 % 

av lektionstiden och indirekt mellan 14 och 24 % av tiden (ibid., s.6, 15). Det går därigenom att 

utläsa att en klar majoritet av lektionstiden i dessa klassrum påverkas av arbetsboken. 

Även Viholainen m.fl. (2015) undersöker hur lärare och studenter i finska upper secondary schools, 

motsvarande gymnasiet, upplever och använder läroböcker i matematik. Likt Johanssons (2006) 

studie visar det sig att matematikboken verkar ha ett stort inflytande i planeringen av lärarnas 
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undervisning. Deras resultat visar även att arbetsböcker tenderar att vara förmedlare av läroplanen 

i klassrummet (Viholainen, 2015, s.174). Då denna studie är gjord på gymnasielärare och 

gymnasieelever är dock inte resultaten direkt överförbara till lågstadiet i och med den stora 

åldersskillnaden.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Läroplansteori visar på vilka mekanismer, utifrån olika skikt i samhället, som agerar för att ett visst 

innehåll lyfts fram som giltig kunskap att lära sig i skolan (Linde, 2012, s.100). Läroplansteori 

handlar inte om de styrdokument vi i Sverige kallar läroplan. Snarare handlar det om det vidare 

begreppet ”curriculum” som inte har någon svensk motsvarighet, och åsyftar utöver det vi kallar 

läroplan även till det innehåll som formar läroplanen samt själva genomförandet av stoffurvalet. 

Basil Bernstein beskrev curriculum som att det "defines what counts as valid knowledge" (ibid., 

s.7).  

Läroplansteorin är tänkt att svara på frågan “hur kan vi organisera vårt vetande, så att vi kan lära 

ut det?” Det som fastställs utifrån denna fråga kan kopplas både till vad vi uppfattar är värt att veta 

och vad vi kan veta. Genom att svara på dessa centrala frågor om vad som är relevant kunskap och 

hur lärande ska läras ut så kan en läroplan formas. I läroplanen inkluderas utbildningens mål, 

innehåll och metodik vilka har som funktion att styra och kontrollerar en påverkansprocess 

(Lundgren, 1983, s.16–17).   

I denna studie kommer vi inte undersöka hela läroplanen utan koncentrera oss på kursplanen för 

matematik. Kursplanen är den del av läroplanen som tar upp vilket kunskapsinnehåll för matematik 

som ska tas upp i undervisningen. Trots att studiens fokus ligger på kursplanen så kommer vi ändå 

i detta kapitel att använda begreppet läroplan när läroplansteorin diskuteras för att undvika 

missförstånd kopplat till teorierna vi presenterar. Läsaren behöver därför vara medveten att 

begreppet läroplan täcker in mer än enbart den kursplan som studien har som syfte att undersöka. 

De tankar och idéer som presenteras nedan är dock i stora drag lika aktuella för kursplanen i 

matematik som för läroplanen i sin helhet. 

För att utifrån ett större perspektiv förstå vilka förutsättningar en läroplan formas av så behövs det 

ett historiskt perspektiv. Undervisning har sett olika ut genom mänsklighetens historia. Utifrån 

framträdande filosofers resonemang så har utbildningsfilosofiska tankar som exempelvis 

pragmatismen framträtt. Dessa ideala tankar har tillsammans med skolans praktikhistoria format 

principer för val av innehåll i undervisningen (Linde, 2012, s.23–25, 35–39). De sammanfattande 

principerna för organisation, urval och hur skolan förmedlar sin undervisning kallas läroplanskoder, 

ett begrepp som Lundgren (1983) introducerat. De benämns vid den klassiska, realistiska, 

moraliska, rationella, aristokratiska och den demokratiska läroplanskoden (Linde, 2012, s.39–42). 

Det är samspelet mellan vissa av dessa läroplanskoder som format grunden för de existerande 

läroplanernas uppkomst (Lundgren, 1983, s.100). 

Den kunskap som formuleras i läroplanen tas upp och diskuteras av Linde (2012). Där tar han 

bland annat upp en studie han genomförde 1993. Han upptäckte då att de beslut som påverkar det 

realiserade innehållet i klassrum sker på tre olika nivåer eller arenor. Dessa kallar han formulerings-

, transformerings- och realiseringsarenan. Formuleringsarenan berör frågor om valet av innehåll i 

läroplanen. Transformeringsarenan tar upp hur aktörer som lärare och skolledare tolkar läroplanen 

medan realiseringsarenan berör händelser i klassrummet och hur de förhåller sig till den planerade 

undervisningen (ibid., s.64).  

Då det är flera aktörer som rör sig på respektive arena kan det ibland framstå som diffust hur stort 

inflytande en aktör har över en arena. Beroende på denna relation mellan aktörer på de olika 

arenorna så formar det vad för typ av stoff som förmedlas i undervisningen. Några av de aktörer 
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som agerar på dessa arenor, men nödvändigtvis inte alla, är bland annat regeringen, lärare, elever, 

föräldrar och representanter för det civila samhället (Linde, 2012, s.64–66, 72). 

4.1 Formuleringsarenan 

Som nämnts ovan behandlar formuleringsarenan innehållet i läroplanen. Här bestäms bland annat 

vilka ämnen som ska studeras och vilka som väljs bort samt hur stor del av den totala 

undervisningstiden varje ämne får. Även frågor som vilket innehåll som ska tas upp inom varje 

ämne eller vilka mål som gäller behandlas i denna arena. De styrdokument som vi i Sverige utgår 

från skapas alltså på denna arena, och här är regeringen en stor aktör. Regeringen beslutar vad som 

ska ingå i våra styrdokument, dock inte utan påverkan från andra aktörer. I och med att vissa lärare 

är med och formulerar läroplaner blir de medaktörer på denna arena, men har dock inte samma 

inflytande som på transformeringsarenan (Linde, 2012, s.23, 65). 

4.1.1 Läroplanskoder 

Läroplanskoderna är, som vi skrev tidigare, olika grundläggande principer för organisation och val 

av innehåll i undervisningen. Detta begrepp introducerades av Lundgren (1983), som presenterade 

fyra stycken olika läroplanskoder. Den första koden kallas den klassiska läroplanskoden och dess 

syfte är främst bildning och en vilja att utveckla människan mot ett ideal. Denna läroplanskod har 

i Sverige inte haft så stor utbredning efter andra världskriget. Nästa läroplanskod, den realistiska, 

fokuserar på den vetenskapliga förståelsen och syftar till att sprida en vetenskaplig bild av 

omvärlden. Den moraliska läroplanskoden syftar likt namnet antyder till att skapa moral och 

lojalitet. Ett bra exempel på hur en sådan läroplanskod kan ta sig uttryck är den svenska folkskolan, 

vars innehåll till stor del behandlade ”Gud och Fosterlandet” vilket tog upp människans moral och 

lojalitet. Den rationella läroplanskoden eller nyttokoden syftar till praktisk förberedelse för ett 

framtida yrkesliv och är vida spridd i moderna samhällen (Linde, 2012, s.39, 40).  

Utöver dessa fyra läroplanskoder finns två till som Lundgren inte tar upp, men som ofta 

förekommer i läroplansdiskussioner. Den aristokratiska läroplanskoden är en av dessa och 

innefattar en särskiljning av elever från “vanligt folk” genom exempelvis språkbruk. Skolan blir då 

inte huvudsakligen en plats för utbildning utan en plats för att bekräfta sin plats i samhället och 

delges det språk och uttryck som är särskilt för den exklusiva gruppen. Den andra är den 

demokratiska eller medborgerliga läroplanskoden vilken handlar om en respekt för elevers frihet 

till kommunikation. Alla har rätt att tala och säga vad de tycker. Lärare ska då förhandla med 

eleverna om vad som ska tas med i undervisningen och hur denna undervisning ska gå till (Linde, 

2012, s.41–42).  

Ingen av koderna är dock dominerande i allmänna skolor i industrialiserade länder som exempelvis 

Sverige, utan är mer eller mindre närvarande i olika utsträckning (Linde, 2012, s.42–43). Några av 

dessa läroplanskoder har alltså tillsammans format en grund för de läroplaner som existerar idag 

(Lundgren, 1983, s.100). Bland annat har den rationella läroplanskoden haft relativt stort inflytande 

över den svenska skolan (Linde, 2012, s.42), vilken är den kod som främst kommer behandlas i 

denna studie. Den rationella läroplanskoden syns bland annat i det kursinnehåll som fokuserar på 

praktisk kunskap så som teknik och hemkunskap.  
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4.2 Transformeringsarenan 

Det som fastslås i läroplanen är dock inte enbart det som bestämmer innehållet i undervisningen. 

Istället transformeras innehållet genom tolkning utifrån olika parter vilket bland annat innefattar 

lärare. Detta sker på transformeringsarenan (Linde, 2012, s.64–66) som är den andra relevanta 

arenan för denna uppsats.  

Valverde m.fl. diskuterar utifrån Schmidt (ref. i Valverde, 2002, s.9-10, 53), båda med kopplingar 

till TIMSS, att det inom bland annat matematiken finns ett starkt statistiskt samband mellan 

arbetsböcker och de instruktioner som ges ute i klassrummen. Detta gäller både i mängden lärare 

som tar upp ämnesinnehåll utifrån arbetsböcker samt den genomsnittliga tiden till genomgång som 

ges till varje ämnesdel. Med arbetsbokens starka inflytande på matematikundervisningen så får 

arbetsboken, och det i sin tur läromedelsförfattarna, en central roll i transformeringsarenan för 

matematikämnet. Valverde m.fl. (2002, s.10) menar dock att trots detta så reflekterar arbetsböcker 

generellt sett läroplanens intention utifrån de resultat som framkommit genom TIMSS. 

4.2.1 Determinanter 

Linde (2012, s.70) tar upp bestämmande faktorer formade av George Henrik von Wright som styr 

mänskliga handlingar, även kallade determinanter. Genom att utgå från dessa så väljs ett stoff ut i 

transformeringsarenan. Determinanterna kan förenklat beskrivas som aktörers “wants”, “duties”, 

“abilities” och “possibilities”. I denna studie översätter vi dessa till “önskningar”, “plikt”, 

“förmågor” och “begränsningar”. Det är dessa fyra faktorer som formar aktörernas olika 

handlingsval och är bland annat det som i sin tur bestämmer, med utgångspunkt i 

formuleringsarenan, vad som blir det realiserade stoffurvalet i realiseringsarenan (Linde, 2012, s.70–

71). Dessa faktorer har inflytelse över aktörerna på alla tre arenor vilket gör begreppet determinant 

centralt för denna studie.  

Determinanten “önskningar” åsyftar vad aktören vill försöka nå medan “förmåga” handlar om de 

möjligheter som finns. Aktörens “förmåga” begränsas dock av vad aktören inte klarar av att 

fullfölja. ”Plikt” är den bestämmande faktor som styr hur aktören upplever att hen förväntas utföra 

handlingar. Det kan gälla faktorer som åtaganden och åligganden vilka hamnar under aktörens roll. 

Den sista determinanten, “begränsningar”, berör yttre faktorer som begränsar aktörens handlande 

(Linde, 2012, s.70–72). 

4.3 Realiseringsarenan 

Som nämndes tidigare tar realiseringsarenan upp händelser i klassrummet. Här tittar man på 

verkställandet av undervisningen vilket sker dels genom lärarens genomförande av undervisningen, 

dels genom elevernas aktivitet. Det realiserade innehållet innefattar inte bara kunskapen som 

eleverna erhåller från läraren utan även elevernas uppfattning av undervisningen. Man talar om 

sändarens avsikt och mottagarens uppfattning vilka kan skilja sig åt. I Lgr 11 ligger mycket fokus 

på kritiskt granskande och självständigt tänkande vilket problematiserar förhållandet mellan 

lärarens avsikter och elevernas uppfattning (Linde, 2012, s.73, 81). Denna arena kommer att beröras 

i väldigt liten utsträckning då vårt syfte inte innefattar klassrums-användningen av arbetsböcker 

utan istället fokuserar på att observera förändringen i arbetsböcker kopplade till kursplanerna.  
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4.4 Läroplansmodellen  

Forskningsorganisationen IEA utgår från den breda definitionen av läroplanen, dvs engelskans 

“curriculum”, när de undersöker olika påverkansfaktorer på elevers utbildning i TIMSS-studien. 

Deras “curriculum model”, hädanefter kallad läroplansmodell, består av tre delar: den avsedda 

läroplanen, den implementerade läroplanen samt den uppnådda läroplanen (Mullis m.fl., 2009, 

s.10).  

Den avsedda läroplanen, eller the intended curriculum som är det ursprungliga namnet, innefattar 

hur samhället ser på innehållet i undervisningen samt hur den senare ska organiseras. Hit räknas 

bland annat nationella styrdokument. Den implementerade läroplanen, som IEA kallar the 

implemented curriculum, handlar om klassrumskontexten. Här innefattas bland annat vilket 

innehåll som faktiskt lärs ut, hur det lärs ut och lärarnas olika ledarstilar. Den sista delen i 

läroplansmodellen, the attained curriculum eller på svenska den uppnådda läroplanen, handlar om 

vad eleverna i klassrummet har lärt sig och vad de tycker om olika ämnen (Mullis m.fl., 2009, s.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. IEA:s läroplansmodell med den tillagda delen för arbetsböcker (Valverde, 2002, s.13) 

Valverde (2002) utgår från denna läroplansmodell men lägger till en fjärde del som innefattar 

arbetsböckers roll i undervisningen, se Figur 1. Denna del kallar han the potentially implemented 

curriculum och som översatt blir den potentiellt implementerade läroplanen. Till den räknas 

arbetsböcker och andra läromedel, vilka kan ses som tolkningar av de formella styrdokument som 

omfattas av den avsedda läroplanen. I de flesta länder som deltar i TIMSS består arbetsböckerna i 

matematik av olika lektioner eller delar av lektioner vilka ger en grund för lärare att skapa lektioner 

från. I och med detta har de en närmare koppling till undervisningen än vad olika styrdokument 

har. Det blir då relevant att titta på arbetsbokens roll i undervisningen (ibid., s.12).  

I denna studie kommer främst den avsedda samt den potentiellt implementerade läroplanen att 

behandlas då studiens syfte är att undersöka kursplanens förändring samt påverkan på 

arbetsböcker. Den implementerade samt uppnådda läroplanen är delar som inte kan undersökas i 

vår studie, men nämndes ändå för att ge en helhetsbild av modellen.  
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5 Syfte och frågeställningar 

Som vi nämnde i forskningsöversikten visar rapporter att stora delar av matematikundervisningen 

utgår från läromedel och då framför allt arbetsböcker. Det finns en syn bland lärare att arbetsboken 

säkerställer att kursplanens mål uppfylls (Englund, 1999, s.339). Därigenom kan det tolkas som att 

matematikboken blir den "reella läroplanen" ute i många klassrum runt om i Sverige, trots att det 

inte finns någon kvalitetskontroll längre över läromedel i Sverige (Calderon, 2015).  

Syftet med studien är därför att undersöka om och i vilken utsträckning införandet av Lgr 11 har 

förändrat kunskapsinnehållet i matematik från Lpo 94 och om det går att spåra denna förändring i 

arbetsböckerna som används i matematikundervisningen.  

Problematisering: 

Då läromedlen inte längre kvalitetsgranskas mot kursplanen (Calderon, 2015) men står för en 

betydande del av undervisningen vill vi undersöka om det har blivit någon förändring av 

kunskapsinnehållet i arbetsböcker kopplat till matematikundervisningen för årskurs 3 i och med 

införandet av läroplanen Lgr 11. 

Frågeställningar: 

• Hur har ämnesinnehållet i kursplanen för matematik förändrats från Lpo 94 till Lgr 11? 

• Hur har ämnesinnehållet i arbetsböcker för matematik i årskurs 3 förändrats från Lpo 94 till Lgr 11? 

• Hur och i vilken utsträckning tar den aktuella kursplanen för matematik sig uttryck i arbetsböcker för 

matematik? 
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6 Metod 

Syftet med studien är att undersöka om och hur kunskapsinnehållet i matematikundervisningen har 

förändrats i och med införandet av Lgr 11 och om denna förändring går att se i arbetsböcker. För 

att göra detta kommer två analysmetoder användas, dels en komparativ analys och dels en 

kvantitativ innehållsanalys. Den komparativa analysen är användbar vid jämförelser av likheter och 

skillnader mellan olika texter (Hellspong, 2001, s.79). Den kvantitativa innehållsanalysen är praktisk 

när man vill få reda på hur frekvent, det vill säga hur ofta olika kategorier förekommer, samt hur 

stort utrymme som olika kategorier får eller hur stor plats de tar i tid och rum (Esaiasson m.fl., 

2017, s.198).   

6.1 Komparativ analys 

En komparativ analys har som syfte att jämföra olika texter eller genrer. Genom denna jämförelse 

blir det möjligt att undersöka likheter och skillnader mellan de olika texterna. I en komparativ analys 

går det att undersöka texten utifrån sex olika kategorier: sammanhanget, språket, innehållet, den 

sociala tonen, stilen och sambandet (Hellspong, 2001, s.78–81). I denna analys kommer främst 

innehållet att analyseras men även sambandet mellan texterna. En av den komparativa analysens 

fördelar är att dess användningsområde är så brett. Den kan användas för att analysera enskilda 

texter, hela genrer, liknande texter, olika texter eller för att hitta brister i en text genom att jämföra 

den mot en annan text i samma genre som bättre uppfyller genrens krav (ibid., s.78). 

Vi har valt att använda den komparativa analysen då det är den analysmetod som bäst besvarar vår 

första frågeställning: hur ämnesinnehållet har förändrats från Lpo 94 till Lgr 11. Med hjälp av en 

komparativ analys kan vi få fram likheterna och skillnaderna mellan de båda kursplanerna och se 

hur Lpo 94 har påverkat Lgr 11. Genom att vi enbart använder två av de sex kategorier som en 

komparativ analys kan använda sig av så finns en risk att vissa likheter eller skillnader inte 

framträder som är relevanta för analysen. Men i och med att vår frågeställning behandlar just 

innehållet är vår bedömning att analysen ändå kommer ge oss svar på de frågor vi försöker besvara. 

6.2 Kvantitativ innehållsanalys 

I en kvantitativ innehållsanalys används en så kallad datamatris för att sammanställa resultaten. Den 

har formen av en tabell, med analysenheterna - undersökningsobjekten - i rader och variablerna 

eller frågeställningarna i kolumner. I cellerna i matrisen skrivs variabelvärdena för varje analysenhet 

i respektive cell. Variabelvärden är de egenskaper som de olika analysenheterna kan ha inom 

respektive variabel (Esaiasson m.fl., 2017, s.47–48, 51). För att kunna genomföra en kvantitativ 

innehållsanalys är det viktigt att det finns klara tolkningsregler - att alla variablers variabelvärden är 

tydligt definierade och åtskilda från varandra, så att varje analysenhet endast kan sorteras in i ett 

variabelvärde för varje variabel. Om tydliga tolkningsregler finns förberedda blir tveksamma 

analysenheter inte så stort problem som det annars skulle kunna bli (ibid., s.207). 

Eftersom fokus för den kvantitativa innehållsanalysen ligger på frekvens och utrymme blir det 

mycket räknande. Tack vare detta går det relativt snabbt och enkelt att samla in mycket data, vilket 

är en av den kvantitativa innehållsanalysens fördelar (Esaiasson m.fl., 2017, s.199). En annan fördel 
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med den kvantitativa innehållsanalysen är att den är flexibel. Det är lätt att öka antalet variabler 

eller precisera de redan existerande om det visar sig behövas under analysens gång. De redan 

genomgångna analysenheterna måste då analyseras igen och eventuellt kodas om, vilket gör att 

detta endast är relevant att genomföra i början av undersökningen innan det redan genomgångna 

materialet blivit alltför stort (ibid., s.208). 

En nackdel med den kvantitativa innehållsanalysen handlar om så kallade latenta budskap. 

Esaiasson m. fl. (2017, s.227) tar upp latenta och manifesta budskap och beskriver skillnaden mellan 

dessa som “långtifrån knivskarp”. Generellt handlar manifesta budskap om det man kan läsa på 

raderna medan latenta budskap är det som finns mellan eller bakom raderna och inte kan utläsas 

direkt. Med en kvantitativ innehållsanalys tittar man bara på frekvens eller utrymme och går inte 

djupare in i texten, vilket gör att man kan missa viktiga latenta budskap. Det kan också bli svårt att 

se helheten när man tittar på specifika beståndsdelar så som man gör i den kvantitativa 

innehållsanalysen.   

Trots dessa nackdelar kommer en kvantitativ innehållsanalys användas då vi anser att den lämpar 

sig bäst för denna studie. Anledningen till detta har att göra med att matematikböcker för årskurs 

3 till stor del består av olika räkneuppgifter, vilket gör att latenta budskap troligtvis inte finns på 

samma sätt som i exempelvis löpande texter. Eftersom syftet är att undersöka vilket 

kunskapsinnehåll som tas upp i de olika böckerna är det deras manifesta budskap som är relevant 

för denna studie. Därför anser vi att en kvantitativ innehållsanalys är tillräcklig för att uppnå detta 

syfte. Det kommer därigenom bli möjligt med hjälp av denna analys att se vilket matematiskt 

innehåll de olika böckerna tar upp samt hur stor plats olika matematiska delar får i de olika 

böckerna.   

6.3 Urval 

Arbetsböckerna som ska analyseras är skrivna för årskurs 3 i matematik, två utifrån Lpo 94 och två 

utifrån Lgr 11. De flesta matematikböcker ges ut som en serie, från förskoleklass eller årskurs 1 

och framåt med en A-bok och en B-bok per årskurs. Det blir då naturligt för lärarna att använda 

sig av en bok per termin. Läroboksförfattare kan ha olika åsikter om när på året ett kunskapsområde 

bör läras ut, varför samma ämne kan hamna i A-boken i en serie och B-boken i en annan serie - 

eller till och med i en annan årskurs. Då en av frågeställningarna i denna studie är hur 

ämnesinnehållet i arbetsböcker för matematik i årskurs 3 förändrats kommer både A- och B-boken 

i respektive serie att analyseras. På så sätt undviks risken för ett missvisande resultat.  

Vi eftersträvar att studera arbetsböcker som är utgivna efter den senaste revideringen för både Lpo 

94 och Lgr 11. Detta för att studera ifall arbetsböckerna implementerar de förändringar som skett 

efter revideringen för respektive läroplan. Då Lgr 11 revideringen som beslutades 2017 träder i 

kraft juli 2018, vilket är efter att denna uppsats är gjord, så kommer vi att välja arbetsböcker som 

är utgivna så nära detta beslut som möjligt. Med dessa kriterier kommer vi att analysera Koll på 

Matematik 3A och 3B då de gavs ut höstterminen 2016 respektive vårterminen 2017. Den sista 

revideringen för Lpo 94 kom 2008 så de arbetsböckerna vi valt att analysera för Lpo 94 är Matte 

Eldorado 3A och 3B då dessa gavs ut 2010. På grund av tidsbrist har vi ingen möjlighet att 

undersöka alla böcker tillhörande lågstadiet och har därför valt ut de böcker som är riktade till 

årskurs 3. Det hade självklart varit mer givande att undersöka alla böcker som hör till lågstadiet.Den 



 

 
20 

första bokserien heter Koll på Matematik och utgår från Lgr 11. Koll på Matematik-böckerna är 

skrivna av Hanna Almström och Pernilla Tengvall och utgivna 2016 respektive 2017 av Sanoma 

Utbildning AB. Dessa böcker valdes då de är nyligen uppdaterade och därmed har störst möjlighet 

att inkludera de revideringar som tillkommit i den senaste upplagan av Lgr 11 (Skolverket, 2017a). 

Den andra bokserien heter Matte Eldorado och är skriven av Margareta Forsbäck och Ingrid Olsson. 

Den gavs ut 2010 av Natur & Kultur AB. Matte Eldorado-böckerna valdes då den är skrivna utifrån 

den reviderade versionen av Lpo 94 som utgavs 2008, vilken har tillagda mål för årskurs 3 

(Skolverket, 2008). 

6.4 Genomförande av den komparativa analysen 

Av utrymmesskäl kommer vi utelämna ordet ”matematik” gällande kursplanerna för matematik i 

Lpo 94 och Lgr 11, och dessa kommer därmed framöver enbart benämnas vid kursplanen för Lpo 

94 respektive Lgr 11. I den komparativa analysen användes den äldre kursplanen från Lpo 94 som 

utgångspunkt. Texten i denna kursplan bröts ner till mindre satsdelar som innefattade olika 

kunskapsinnehåll eller huvudord. Dessa satsdelar sorterades sedan utifrån sina huvudord in i 

analysenheter utifrån den huvudsakliga meningen i dessa satsdelar. Analysenheter kommer i 

fortsättningen av studien förkortas till enbart enheter. 

Även Lgr 11 genomgick denna nedbrytning och huvudorden i satsdelarna jämfördes och slogs 

samman med enheterna från Lpo 94 eller blev egna analysenheter. Exempelvis hamnade då 

syftesformuleringen “utveckla elevens intresse för matematik” ur kursplanen för Lpo 94 i samma 

analysenhet som strävansmålet “utvecklar intresse för matematik” samt syftesformuleringen 

“utvecklar intresse för matematik” ur kursplanen för Lgr 11. 

I Tabell 1 nedan visas ett exempel ur resultaten av den komparativa analysen. Den är färgkodad så 

att texter från strävansmålen i Lpo 94 är blåa, syfte ur båda läroplanerna är gröna och 

uppnåendemålen ur Lpo 94 samt det centrala innehållet i Lgr 11 är röda. Sedan har de olika texter 

som behandlar samma område placerats på en rad, vilket synliggörs i Tabell 1 där olika 

formuleringar som behandlar problemlösning är representerade. 

 
Tabell 1. Utdrag ur den komparativa analysen av de senaste två läroplanerna 

Lpo 94 Lgr 11 

• formulera, gestalta och lösa problem  

• tolka, jämföra och värdera lösningarna 

• undersöka elevnära matematiska 

problem,  

• pröva och välja lösningsmetoder och 

räknesätt  

• uppskatta och reflektera över lösningar. 

• formulera och lösa problem 

• reflektera över och värdera [...] metoder, [...] 

resultat. 

• formulera och lösa problem med hjälp av 

matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 

• Strategier för matematisk problemlösning i enkla 

situationer 

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån 

enkla vardagliga situationer.  
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Vi valde att inte ta med kunskapskraven för Lgr 11 i den komparativa analysen av flera skäl. 

Framför allt då syftet med studien var att titta på hur införandet av Lgr 11 har förändrat 

kunskapsinnehållet i matematik och om det går att spåra denna förändring i arbetsböckerna. Det 

är alltså inte bedömningen av eleverna som är intressant utan vad kursplanen tar upp som centralt 

innehåll vilket är det som lärare ska ta upp under utbildningen. 

Genom att utföra en komparativ analys mellan kursplanerna i matematik för Lpo 94 och Lgr 11, 

med utgångspunkt ur Lpo 94, så framträder likheter och skillnader. Det är framför allt skillnaderna 

mellan dessa två som belyser vad den nuvarande läroplanen Lgr 11 anser som relevant kunskap 

samt dess förhållningssätt till matematik i jämförelse med hur det var tidigare. 

6.5 Genomförande av den kvantitativa innehållsanalysen 

De variabler som använts utgår från en sammanställning av det centrala innehållet i kursplanen i 

matematik för årskurs 1–3 som ingår i Lgr 11 samt målen för årskurs 3 i matematik enligt Lpo 94. 

Dessa punkter sammanställdes genom att kursplanerna först jämfördes med varandra och liknande 

formuleringar räknades ihop till en variabel vilka totalt blev 20 stycken. Några av dessa variabler 

slogs ihop, exempelvis “strategier för matematisk problemlösning” samt “matematisk formulering 

av frågeställningar” ur det centrala innehållet i Lgr 11. Båda dessa formuleringar behandlar 

problemlösning varför de sammanställdes till en variabel. Liknande sammanslagningar har gjorts 

med naturliga tals egenskaper och positionssystemet; del av helhet och tal i bråkform; de fyra räknesätten och 

beräkningsmetoder samt geometriska objekt och konstruktion av dessa. Totalt blev det då 15 variabler som 

sammanfattats med ett par nyckelord i datamatrisen, men originalformuleringarna från respektive 

kursplan har tagits i beaktning under analysens gång för att undvika felbedömningar. Dessa 

variabler presenteras i Tabell 1 (se nedan). 

Utöver de 15 variabler som skapades utifrån Lgr 11 och Lpo 94 har det tillkommit en variabel som 

inte tas upp i varken Lpo 94 eller Lgr 11 för årskurs 1–3. Vi kallar den "prealgebra" vilken innefattar 

beräkningar av okända tal så som x eller y. Prealgebra har visserligen ingen egen plats i det centrala 

innehållet för årskurs 1–3, men i det centrala innehållet för årskurs 4–6 står det “obekanta tal och 

deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en 

symbol” (Skolverket, 2017a, s.59). I årskurs 1–3 ska istället “matematiska likheter och 

likhetstecknets betydelse” tas upp vilket föregår det tidigare nämnda centrala innehållet för årskurs 

4–6. Det skulle därför kunna tolkas av aktörer på transformeringsarenan som att prealgebra har en 

plats under “matematiska likheter” i det centrala innehållet för årskurs 1–3. Vi har dock valt en 

annan tolkning och särskiljer dessa då fokus i frågorna som behandlade pre-algebra låg på 

variabelns betydelse och inte likhetstecknets centrala funktion.  

Temperaturavläsningar gavs också en egen variabel till en början då den inte ansågs höra till någon 

av de variabler som användes i analysen. Temperaturuppgifter följdes ofta av uppgifter där eleverna 

skulle sammanställa temperaturer i diagram, vilka sorterades in i “tabeller och diagram”, men de 

första temperaturuppgifterna där eleverna enbart skulle läsa av termometrar hörde inte dit enligt 

analysens tolkningsregler och lades därför in som en egen variabel, “temperatur”. Senare kom vi 

fram till att avläsning av temperatur handlar om att läsa av en tallinje och valde därför att sortera 

in temperatur under “positionssystemet, gamla talsystem och naturliga tal”.  
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Tabell 2. De slutgiltiga variabler som användes i den kvantitativa innehållsanalysens datamatris. 

v1 Positionssystemet, gamla talsystem, 

naturliga tal 

v10 Symmetri 

v2 Bråk, tal i bråkform v11 Matematiska storheter 

v3 De fyra räknesätten, olika 

räknemetoder 

v12 Sannolikhet 

v4 Rimlighetsbedömning  v13 Tabeller och diagram 

v5 Likheter och likhetstecknet v14 Proportionella samband 

v6 Talföljder och geometriska mönster v15 Problemlösning 

v7 Stegvisa instruktioner v16 Prealgebra 

v8 Geometriska objekt, skala (v17 Temperatur) 

v9 Lägesord och lägesbestämningar   

 

Innan analysen genomfördes gjordes en pilotanalys av läroboken Pixel matematik 3A (Alseth m.fl., 

2008) för att testa datamatrisen. Där upptäcktes vissa otydligheter som förbisetts och som senare 

klargjordes inför analysen. Dessa punkter sammanställdes i ett dokument som tolkningsregler för 

analysen, vilka bifogas i Bilaga 1. Vid de tillfällen i analysen där uppgifter i arbetsböckerna 

innefattade mer än en variabel (exempelvis både talföljder och positionssystemet) användes 

huvudandelsprincipen (Esaiasson m.fl., 2017, s.208). Vid sådana oklarheter sorterades uppgiften 

enligt vad den huvudsakligen handlade om. Det kan visserligen bli något av en tolkningsfråga och 

för att undvika det i den mån det går användes uppgiftens frågeställning som hjälp för 

förtydligande. Även temat för det aktuella kapitlet eller uppslaget togs hänsyn till.Den kvantitativa 

innehållsanalysen genomfördes på en arbetsbok i taget där vi arbetade gemensamt med analysen 

istället för att ta en bok var. Genom att ha analyserat alla böcker gemensamt är vår förhoppning 

att vi minskat risken för felbedömningar. Datan samlades in och registrerades i ett Excel-dokument 

för varje bokserie och den sammanställdes sedan i grafer för att tydligare synliggöra informationen 

som samlades in. 

6.6 Didaktisk relevans 

Som framkommit i forskningsöversikten finns det ett flertal studier som visar på arbetsböckers 

stora roll i matematikundervisningen, exempelvis resultaten från TIMSS 2011 (Mullis, 2012, s.288–

289) där 93 % av de svenska deltagande lärarna använde arbetsboken som primär källa i 

undervisningen i årskurs 4. Eftersom det inte längre finns någon nationell kvalitetsgranskning som 

garanterar läromedels innehåll finns det inte längre någon garanti på att de läromedel som erbjuds 

på marknaden motsvarar de krav som Lgr 11 ställer. Det är istället lärarnas ansvar att se till att 
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läromedlen är tillräckligt kvalitativa (Calderon, 2015). Men som Skolvärldens undersökning visade 

är det en stor del lärare som känner att de inte hinner granska läromedlen (Stridsman, 2014). Med 

bakgrund i detta blir det intressant att då undersöka huruvida arbetsböcker i matematik följer 

kursplanen. Det blir också intressant att se hur kursplanen har förändrats i och med övergången 

till Lgr 11, samt om denna förändring går att spåra i arbetsböcker. 

6.7 Arbetsfördelning 

Arbetet har till stor del skett gemensamt med undantag för inläsningen vilken har gjorts enskilt. 

Några avsnitt, som metod, teoretisk utgångspunkt och diskussion, skrevs ursprungligen individuellt 

men har sedan kompletterats och reviderats av båda författarna. Bearbetningen av texten har skett 

både individuellt och gemensamt. Båda analyserna har förberetts, genomförts och sammanställts 

gemensamt.  

6.8 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra huvudkrav gällande forskning inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. I och med att vår studie analyserar arbetsböcker och kursplaner 

behöver dessa krav inte tas hänsyn till i samma utsträckning som om det exempelvis hade varit en 

intervjustudie. 
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7 Analys och resultat 

Analysen består av tre olika analysdelar. Analysernas fokus och syfte styrs utifrån frågeställningarna 

som tas upp i syftet. Den första analysen är en komparativ analys och tittar på förändringen i 

innehåll från Lpo 94 till Lgr 11 i kursplanen för matematik för årskurs 1–3. Detta för att kunna se 

ifall ämnesinnehållet har förändrats mellan de två kursplanerna och om så är fallet, vad som 

förändrats. Därefter följer två kvantitativa innehållsanalyser som fokuserar på respektive bokserie. 

Detta för att lyfta fram vad som berörs i arbetsböckerna och i vilken utsträckning.  

7.1 Kursplanen i matematik för Lpo 94 

Kursplanen för matematik i Lpo 94 består av fyra delar. Den första delen är “ämnets syfte och roll 

i utbildningen” vilket ger en övergripande sammanfattning om de centrala delar som 

matematikundervisningen ska ta upp samt vad utbildningen ska försöka förmedla i klassrummet. 

Därefter staplas strävansmålen upp vilka har en mer konkret och detaljerad karaktär än syftet. 

Dessa mål är inte något eleverna måste ha uppnått till en specifik ålder utan är snarare riktlinjer att 

sträva mot oavsett årskurs. “Ämnets karaktär och uppbyggnad” är den tredje delen och innefattar 

en bredare förklaring av matematikämnet men som inte tar upp vad som kan behandlas i 

undervisningen. Här tas bland annat matematiska objekt, nya kunskapsområden och särskilda stöd 

eller utmaningar för elever upp. Den sista delen av kursplanen för Lpo 94 berör de mål som elever 

lägst ska ha uppnått i slutet av tredje, femte och nionde skolåret. Där betonas också att de flesta 

elever ska ha kommit längre i sin kunskapsutveckling än målen som utmålas för de olika 

årskurserna. 

7.2 Kursplanen i matematik för Lgr 11 

Kursplanen för matematik i Lgr 11 introduceras med en väldigt kortfattad överblick med fokus på 

det historiska och samhälleliga delarna av matematiken. Därefter följer de två delarna syfte och 

centralt innehåll. Syftet har en övergripande och sammanfattande roll kring de förmågor som 

matematikundervisningen ska hjälpa elever att utveckla. Det centrala innehållet är den sista delen i 

kursplanen för matematik. Den är uppdelad i tre delar där årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 ingår i 

respektive del. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas för respektive del. För årskurs 

1–3 så delas innehållet in i 6 delar. De olika delarna är Taluppfattning och tals användning, Algebra, 

Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring samt Problemlösning. Under varje 

del ges detaljerad information kring varje ämnesområde.  

7.3 Komparativ analys av kursplaner i matematik 

Nedan redovisas de skillnader som är framträdande mellan kursplanen för matematik i Lpo 94 och 

Lgr 11. Helt frånvarande från Lgr 11 är syftesformuleringen kring att matematik ska försöka få 

eleven att “uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem”, 

samt att “utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer”. (Skolverket, 

2008, s.1) Istället har fokuset lagts på “möjlighet att reflektera över matematikens betydelse, 
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användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och 

därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans” (Skolverket, 2017a, s.56). 

Den delen i kursplanen för Lpo 94 som berör strävansmålen har tagits bort helt i kursplanen för 

Lgr 11. Istället så har dessa strävansmål gjorts om till syfte eller centralt innehåll i Lgr 11. Av de 

totalt 24 enheter som strävansmålen innefattade i kursplanen för Lpo 94 så tolkades elva av dem 

om till syfte, en till det centrala innehållet medan åtta tolkades in i både syftet och det centrala 

innehållet i Lgr 11. Några strävansmål återfanns inte i varken syfte eller centralt innehåll. Dessa är 

“tal- och rumsuppfattning”, “grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, 

proportionalitet och procent”, “egenskaper hos några olika funktioner och motsvarande grafer” 

samt ”matematiken […] roll i olika kulturer och verksamheter”.  

Kunskapsinnehållet i uppnåendemålen i kursplanen för Lpo 94 går att finna i både syftet och det 

centrala innehållet i kursplanen för Lgr 11. Här går det att finna 2 av de 25 enheterna hamnar under 

syftet i kursplanen för Lgr 11 medan 15 stycken kan kopplas till det centrala innehållet. Resterande 

8 punkter i kunskapsinnehållet kopplas till både syftet och det centrala innehållet i kursplanen för 

Lgr 11. 

Det centrala innehållet består inte enbart av enheter från den föregående läroplanen utan det har 

även lagts till nya enheter som inte tagits upp i läroplanen för Lpo 94. De åtta enheter som 

tillkommit är följande:  

• “Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter” 

• “Skala vid enkel förstoring och förminskning” 

• “Enkla tabeller och diagram [...] såväl med som utan digitala verktyg” 

• “Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien” 

• “Likhetstecknets betydelse"  

• "Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för 

programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner” 

• “Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri konstrueras” 

• “Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften” 

      (Skolverket, 2017a, s.57-58) 

Innan uppnåendemålen i Lpo 94 presenteras finns ett kort stycke som beskriver målen som uttryck 

för en “lägsta godtagbar kunskapsnivå”. Där står också att de flesta elever “kan och ska komma 

längre” i sin utveckling än vad som presenteras i målen. Uppnåendemålen i läroplanen för Lpo 94 

skiljer sig därmed från det centrala innehållet i Lgr 11 på det viset att de anses uttrycka den “lägsta 

godtagbara kunskapsnivån" medan det centrala innehållet tar upp vad undervisningen ska behandla 

inom varje stadie (1–3 etc.). I kursplanen för Lpo 94 tydliggörs det även att det är skolan och 

skolhuvudmannen som är ansvariga för elevers möjlighet att nå dessa uppnåendemål. I kursplanen 

för Lgr 11 finns någon sådan formulering inte med. (Skolverket, 2008, s.3) 

 

7.4 Svaghet med urvalet av arbetsböcker 

Det finns en svaghet med det urval av arbetsböcker som vi analyserat. Koll på Matematik fanns 

inte utgiven för Lpo 94 men vi ville fortfarande ha arbetsböcker som var utgivna så nära inpå den 



 

 
26 

sista revideringen 2017 av Lgr 11 som möjligt. Av den anledningen så gjorde vi valet att fortfarande 

analysera Koll på Matematik 3A och 3B och välja ut två böcker från en annan bokserie för Lpo 94 

som gavs ut efter 2008. Absoluta tal riskerar att bli missvisande att presentera i analysen så vi har 

därför valt att presentera jämförelsen procentuellt gentemot varandra. De två böcker som vi valde 

att analysera mot Lpo 94 är Matte Eldorado 3A och 3B vilka båda är utgivna efter revideringen 

2008.  

7.5 Koll på Matematik 3A och 3B 

Koll på Matematik 3A (Almström & Tengvall, 2016) består av sex kapitel plus “Begreppskollen”, 

vilket är ett kapitel som fokuserar på matematiska begrepp. Kapitlen är fördelade på 170 sidor och 

innehåller 2 962 uppgifter. I Koll på Matematik 3B (Almström & Tengvall, 2017) finns fyra kapitel 

plus “Repstegen”, ett 68 sidor långt repetitionskapitel, och “Begreppskollen”. Kapitlen är fördelade 

på 166 sidor och i dem presenteras 2 920 uppgifter. Totalt består böckerna av 343 sidor med 5 882 

uppgifter.

 

Figur 2. De olika variablernas representation i Koll på Matematik 3A och Koll på Matematik 3B, visade i antal uppgifter. 

Figur 2 visar hur en klar majoritet av uppgifterna i båda böckerna behandlar de fyra räknesätten, 

denna majoritet är dock större i B-boken. Vidare syns hur sannolikhet endast tas upp i B-boken, 

medan proportionella samband får en avsevärt större plats i A-boken. Uppgifter kopplade till 

lägesord saknas helt i bokserien. Prealgebra som inte tas upp i det centrala innehållet i kursplanen 

presenteras här i de båda böckerna. Stegvisa instruktioner (programmering) vilket är det centrala 

innehåll som lagts till i den reviderade versionen av Lgr 11 och blir obligatoriskt 2018 ges endast 

en liten plats och detta först i B-boken (Skolverket, 2017a).  
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7.6 Matte Eldorado 3A och 3B 

Matte Eldorado 3A (Olsson & Forsbäck, 2010a) och Matte Eldorado 3B (Olsson & Forsbäck, 

2010b) består båda av sex kapitel plus ett varsitt kapitel med extrauppgifter. Matte Eldorado 3A 

innehåller 2 069 uppgifter och består av 124 sidor, medan Matte Eldorado 3B innehåller 1871 

uppgifter på 122 sidor. Totalt består de båda böckerna av 246 sidor med 3 940 uppgifter.  

 

Figur 3 De olika variablernas representation i Matte Eldorado 3A och Matte Eldorado 3B, visade i antal uppgifter. 

Som visas i Figur 3 är de båda böckerna relativt lika, med några avvikelser. I båda böckerna är drygt 

hälften av uppgifterna sådana som behandlar de fyra räknesätten, med några fler i A-boken. Bråk 

och bråktal tas främst upp i A-boken, medan andra variabler som lägesord och prealgebra endast 

tas upp i B-boken. Symmetri representeras endast av en uppgift i B-boken. Sett till båda böckerna 

saknar serien endast stegvisa instruktioner samt symmetri, vilka inte tas upp i kurs-planen för Lpo 

94 utan har tillkommit i Lgr 11.  
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7.7 En jämförelse av Matte Eldorado och Koll på Matematik 

Som går att utläsa ur figur 2 och 3 så innefattar Koll på Matematik-serien både fler sidor och fler 
uppgifter än Matte Eldorado-serien. Det går att utläsa att det är 49,28 % fler uppgifter i Koll på 
Matematik än vad det är i Matte Eldorado. I denna analysdel kommer vi att studera den 
procentuella fördelningen av variablerna för respektive bokserie då en jämförelse med absoluta 
tal blir missvisande. Genom att presentera dessa procentuellt så läggs fokuset på relationen 
mellan variablerna. Nedan i tabell 3 så presenteras de analyserade variablerna för respektive 
bokserie för årskurs 3.  

 

Tabell 3. Andel uppgifter per variabel i Koll på Matematik och Matte Eldorado, visade i procent. 

 
Koll på Matematik 
3A och 3B 

Matte Eldorado 
3A och 3B 

Positionssystemet, gamla talsystem, naturliga tal 6,2 % 6,6 % 

Bråk, tal i bråkform 4,6 % 4 % 

De fyra räknesätten, olika räknemetoder 41 % 48,8 % 

Rimlighetsbedömning 0,4 % 0,5 % 

Likheter och likhetstecknet 2,6 % 1,3 % 

Talföljder och geometriska mönster 6,9 % 4,4 % 

Stegvisa instruktioner 0,3 % 0 

Geometriska objekt, skala 3,4 % 3,6 % 

Lägesord och lägesbestämningar 0 1,8 % 

Symmetri 1,2 % 0,025 % 

Matematiska storheter 13,3 % 11,8 % 

Sannolikhet 1,1 % 0,9 % 

Tabeller och diagram 6,8 % 6,1 % 

Proportionella samband 7,1 % 1,4 % 

Problemlösning 2,2 % 8,1 % 

Prealgebra 2,8 % 0,6 % 

 

7.7.1 Likheter 

Genom att studera Tabell 3 så går det att utläsa många likheter mellan de båda bokserierna för 

årskurs 3. Bland annat ser vi att "de fyra räknesätten" är den variabel som har högst representation 

i respektive bokserie. Även "matematiska storheter", i form av exempelvis längd och vikt, har en 
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större närvaro än andra variabler: 13,3 % och 11,8 %. Dessa två variabler står tillsammans för mer 

än 50 % av den totala andelen uppgifter i båda bokserierna. Det är flertalet variabler som tar ungefär 

lika stor procentuell plats i respektive bokserier; “positionssystemet, naturliga tal”, "bråk och tal i 

bråkform", "geometriska objekt" samt "tabeller och diagram”. Dessa har snarlika representationer 

i båda böckerna där variablerna ligger mellan 3 och 7 procentenheter. Även “rimlighetsbedömning” 

har snarlika representationer i de båda bokserierna för årskurs 3 men båda presenterar denna 

variabel i mindre än 1 procentenhet av det totala antalet uppgifter. 

7.7.2 Skillnader 

Genom att studera Tabell 2 går det även att utläsa flera skillnader mellan bokserierna. Koll på 

Matematik har inte lika stort fokus på ”de fyra räknesätten” som Matte Eldorado, med 41 % 

gentemot 49 %. Problemlösning tas upp nästan fyra gånger så ofta i Matte Eldorado, samtidigt som 

även lägesord får större plats i Matte Eldorado. Däremot är det många variabler som har större 

representation i Koll på Matematik än i Matte Eldorado: ”talföljder och geometriska mönster”, 

symmetri, proportionella samband och prealgebra.  
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8 Diskussion 

8.1 Underlag 

Denna diskussion tar sin utgångspunkt i den analys vi har genomfört på två stycken kursplaner och 

fyra stycken arbetsböcker för matematik. Frågeställningarna som formulerats i syftet är de som 

kommer att styra diskussionen och ge diskussionen en inramning. Under arbetets gång har vi letat 

efter tidigare forskning som studerar sambandet mellan kursplansinnehållet med innehållet i 

arbetsböcker. Det som uppkommit är att vårt område har begränsat med forskning så vi hoppas 

att de resultat vi presenterar i denna studie kan bidra till fortsatt forskning inom området. För att 

kompensera det bristande forskningsunderlaget har vi lagt ett större fokus på de teorier vi lutar vårt 

arbete mot. 

8.2 En förändring av kursplaneinnehållet i matematik från Lpo 94 till Lgr 
11 

Den bakomliggande orsaken till den nya läroplanen var som vi tog upp i bakgrunden den kritik 

som framförts mot Lpo 94. Man invände mot konstruktionen av uppnående- och strävansmål vilka 

felaktigt tolkades som grundmål respektive överkursmål (Prop. 2008/09:87, s.6). Formuleringarna 

i kursplanerna ansågs även otydliga av lärare (Jahnke, 2010, s.3). Kursplanerna ingår som vi tidigare 

nämnt i läroplanen, det styrdokument som gäller skolan, vilken i TIMSS läroplansmodell kallas för 

den avsedda läroplanen (Mullis, 2009, s.25). Detta styrdokument skapas på formuleringsarenan 

som Linde (2012, s.23) tar upp. Det finns flera olika aktörer på de olika arenorna som påverkar 

valet av innehåll, på formuleringsarenan finns bland annat Skolverket som där har ett stort 

inflytande över vad som ska ingå i läroplanen. Men även lärare kan i viss mån agera på denna arena 

genom sina fack (ibid., s.64–65). Att lärare kan påverka märks i och med övergången till Lgr 11, då 

de uppnående- och strävansmål som kritiserats av bland annat lärare gjorts om till centralt innehåll 

och syfte (Prop. 2008/09:87, s.6–7) vilket syns i vår analys. 

Även formuleringarna av det centrala innehållet har gjorts om och konkretiserats, vilket kan ses 

som en reaktion av att lärare såg innehållet i Lpo 94 som otydliga (Prop. 2008/09:87, s.6). 

Exempelvis har uppnåendemålet “beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tredimensionella 

geometriska objekt” ur kursplanen för Lpo 94 utvecklats i det centrala innehållet i kursplanen för 

Lgr 11 och innehåller numera en uppräkning av de geometriska objekt som eleverna ska kunna. 

Även uppnåendemålet om mätning har utvecklats i kursplanen för Lgr 11 till att nu specificera 

både vanliga nutida och äldre måttenheter (Skolverket, 2008, s. 2). I kursplanen för Lpo 94 

användes enbart formuleringen “vanliga måttenheter” (ibid., s.3).  

Åtta nya punkter har tillkommit i kursplanen för Lgr 11 som inte har någon motsvarighet i 

kursplanen för Lpo 94. Två av dessa, “digitala verktyg som hjälpmedel till tabeller och diagram” 

samt “stegvisa instruktioner till grund för programmering”, har tillkommit på uppdrag av 

regeringen (Skolverket, 2017a) och är ett tydligt exempel på det inflytande staten som aktör har på 

formuleringsarenan. På formuleringsarenan finns de olika läroplanskoder eller principer för bland 

annat val av undervisningsinnehåll som nämndes i den teoretiska utgångspunkten. Den rationella 

läroplanskoden visar sig tydligt i exemplet med revideringen om digital kompetens, i och med att 

man vill ge eleverna en bättre digital kompetens för att förbereda dem inför framtiden. I dagens 



 

 
31 

samhälle är just digital kompetens viktigt, och det kommer bli ännu viktigare i framtiden. Även om 

regeringen har ett stort inflytande på formuleringsarenan är den inte en opåverkad aktör, utan 

influeras av samhället vilket inte kan räknas som en aktör i sig men har en stor påverkan på de 

aktörer som finns. 

Utifrån diskussionen ovan blir det tydligt hur aktörer på formuleringsarenan påverkat den nya 

kursplanen, både innehållsligt och strukturmässigt. Viktigt är här att ta i beaktning att när 

kursplanen och läroplanen formas så görs den det utifrån olika läroplanskoder, vilka i sin tur 

formats utifrån den syn som finns på samhället. Då olika läroplanskoder tar olika stor plats i en 

given tid så får kursplaner och läroplaner en viss prägel därutöver. Tillkomsten av digital kompetens 

i Lgr 11 är ett exempel på detta och visar hur aktörerna blir påverkade av samhället och även den 

rationella läroplanskodens inflytande på besluten som tas gällande innehållet i kursplaner.  

8.3  En förändring av ämnesinnehållet i arbetsböcker från Lpo 94 till Lgr 11 

Arbetsböcker tar stor plats i matematikundervisningen vilket ger dessa en viktig roll i valet av 

innehåll som tas upp i undervisningen (Mullis, 2012, s.392). Dock så kvalitetsgranskas inte 

läromedel och arbetsböcker längre (Calderon, 2015). Av den anledningen är det viktigt att lärare 

granskar läromedel som arbetsböcker så att ämnesinnehållet i dessa synliggörs för undervisningen. 

Om det behövs så kan läraren utföra anpassningar i undervisningen utifrån ämnesinnehållet i 

arbetsboken, förslagsvis att komplettera kunskap som berörs eller försummas i arbetsboken och 

läromedel i allmänt. Det är därför viktigt för lärare att granska läromedel, däribland arbetsböcker 

för att se så de följer styrdokumenten. Utifrån Lindes (2012, s.64) transformeringsarena så blir 

läromedelsförfattare och lärare här viktiga aktörer i sina roller att tolka läroplanen. Samtidigt är 

exempelvis Skolverket en indirekt aktör på transformeringsarenan då de på uppdrag av regeringen 

formar lärarutbildningen (HUT 07, 2008). Därigenom så bestämmer Skolverket, och i 

förlängningen samhället genom politiska beslut, hur lärare övergripande ska förhålla sig till 

kursplanen samt arbetsbok och läromedel.  

Genom läromedelsförfattarnas tolkning av läroplanen så formar de sitt läromedel och genom att 

läraren använder detta material i undervisningen så blir arbetsboken den potentiellt implementerade 

läroplanen (Valverde, 2002, s.12). Vad som tolkas in arbetsboken och hur detta används bestäms 

av aktörernas determinanter: faktorer som styr mänskliga handlingar (Linde, 2012, s.70–71). I detta 

fall kan det innehållet formas utifrån lärarens “förmåga” och “plikt”. Att läraren känner att hen inte 

hinner granska arbetsboken men förväntas använda den i undervisningen. Eller att 

läromedelsförfattarens “önskan” att få skriva en arbetsbok som täcker hela kursplanen men att de 

har en “begränsning” i att de måste hinna klart till ett visst datum med boken och inte känner att 

hen klarar av att få in allt material som planerat.  

Utifrån TIMSS studie från 2011 så använder 89 % av lärarna i Sverige sig av arbetsböcker som 

primär kunskapskälla i undervisningen (Mullis, 2012, s.392). Ifall lärare inte granskar arbetsböcker 

och reflekterar över innehållet men ändå använder dem i stora delar av sin undervisning så 

resulterar det i att läromedelsförfattarna får ett större inflytande över undervisningen. Då det finns 

lärare som uttrycker att de inte hinner kvalitetsgranska läromedel i matematik så är det intressant 

att studera hur ämnesinnehållet förhåller och förändrar sig i arbetsböcker i kopplat till aktuell 
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kursplan (Stridsman, 2014). Vi ställde oss därför frågan "hur har ämnesinnehållet i arbetsböcker 

för matematik i årskurs 3 förändrats från Lpo 94 till Lgr 11?". 

För att svara på den frågan har vi studerat två stycken bokserier vilka utgår från två olika kursplaner 

för matematik: Matte Eldorado som skrevs efter införandet av Lpo 94 och Koll på Matematik som 

skrevs efter införandet av Lgr 11. Utifrån innehållsanalysen så framgår det att "de fyra räknesätten" 

är den enskilt viktigaste variabeln i arbetsböcker skrivna för kursplanen i matematik, både för Lpo 

94 och Lgr 11 då den tar upp mer än 40 % av uppgifterna i båda bokserierna. Dock så har ”de fyra 

räknesätten” fått ge plats åt en större andel av andra uppgifter i Koll på Matematik än i Matte 

Eldorado. 41 % av uppgifterna i Koll på Matematik tar upp ”de fyra räknesätten” mot 49 % i Matte 

Eldorado. Närmast därpå, i mängden uppgifter, finner vi ”matematiska storheter” i båda 

bokserierna. Denna variabel utgör 12 % respektive 13 % av det totala antalet uppgifter av vilket 

belyser hur framträdande variabel ”de fyra räknesätten” är i jämförelse med andra variabler i 

arbetsböckerna. 

Det är endast två variabler som tas upp mer i Matte Eldorado än vad de gör i Koll på Matematik. 

Problemlösning är en av de variablerna och tas upp 8,1 % i jämförelse med 2,2 %.  Intressant här 

är att problemlösning enbart är ett strävansmål i kursplanen för Lpo 94 medan det är en del av det 

centrala innehållet i kursplanen för Lgr 11. Som framkommer i bilaga 1 har vi tolkat 

problemlösningsuppgifter som textuppgifter med flera steg där strategin eller strategierna som 

behövs för att lösa uppgiften inte framgår. Då Matte Eldorado har en återkommande del i slutet 

av varje kapitel vilken tar upp uppgifter som fyller dessa kriterier så tolkades de som 

problemlösning oavsett vad de hade för övrigt innehåll. Dessa typer av uppgifter ökade i frekvens 

i Matte Eldorado 3B vilket resulterade i den stora skillnaden mellan bokserierna. 

Den andra variabeln som det finns mer uppgifter av i Matte Eldorado är lägesord, vilket tas upp i 

1,8 % av uppgifterna. Förvånande är att lägesord inte tas upp en enda gång i Koll på Matematik. 

Lägesord har alltså försvunnit från arbetsböckerna Koll på Matematik för årskurs 3 trots att 

lägesord och lägesbestämningar är något som tas upp inom både kursplanen för Lpo 94 och Lgr 

11. Det ska dock tas i beaktning att vi enbart har analyserat Koll på Matematik för årskurs 3, vilket 

i sig är en kritik mot våra resultat som vi presenterat tidigare. Både Koll på Matematik och Matte 

Eldorado är bokserier som innehåller böcker både för de tidigare årskurserna men även som 

fortsätter och inriktar sig på senare årskurser. Det finns en möjlighet att författarna redan tagit upp 

visst ämnesinnehåll i arbetsböcker för årskurs 1 eller 2 och därmed anser att det ämnesinnehållet 

är färdigbehandlat. 

Proportionella samband och likhetstecknets betydelse är två variabler som tillkommit i kursplanen 

för Lgr 11 vilket även synliggörs i arbetsböckerna vi har analyserat. I Matte Eldorado 3A och 3B 

handlar 1,4 % av uppgifterna om proportionella samband, medan de i Koll på Matematik 3A och 

3B får 7,1 % av utrymmet. Även likhetstecknet får större utrymme i de nyare böckerna, från 1,3 % 

till 2,6 %. 

Symmetri och programmering, vilket även kan nämnas stegvisa instruktioner, är två delar i 

matematikundervisningen som lyfts fram i kursplanen för Lgr 11 men som inte nämns i kursplanen 

för Lpo 94. Detta går även att spåra i läroböckerna. Matte Eldorado tar inte upp programmering 

vid något tillfälle och nämner enbart symmetri i en uppgift. Detta kan ställas mot Koll på Matematik 

som tar upp programmering i 0,3 % och symmetri i 1,2 % av böckerna. Här ser vi att förändringen 

i arbetsböckerna reflekterar de förändringar som påvisas mellan kursplanerna Lpo 94 och Lgr 11. 
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Det är speciellt intressant att studera hur stor plats programmering tar i Koll på Matematik då 

programmering (stegvisa instruktioner) är det senaste som tillkommit i kursplanen för Lgr 11 

genom revideringen 2017. 0,3 % av uppgifterna i Koll på Matematik motsvarar 15 uppgifter, och 

det går att diskutera om 15 uppgifter om programmering är tillräckligt för att eleverna ska kunna 

uppnå de reviderade kunskapskraven för matematik. Det ska dock tas i beaktning att 

programmering är ett ämne som kan göra sig mer lättillgängligt i så här tidiga åldrar genom fysiska 

aktiviteter som att eleverna får programmera varandra eller bli programmerade av läraren. 

Prealgebra är en variabel vi har valt att inkludera trots att den inte finns med i det centrala innehållet 

för Lgr 11 eller uppnåendemålen i Lpo 94. Genom att inkludera variabler så som x och y, så görs 

beräkningarna än mer abstrakta än att förslagsvis fråga “hur många kulor som ska ligga i 

tändsticksasken” eller “vilken siffra som gömmer sig bakom lövet”. Förvånande är att 

prealgebraiska uppgifter har ökat från 0,6 % i Matte Eldorado till 2,8 % i Koll på Matematik. Detta 

till trots att prealgebra inte berörs i kursplanen för Lgr 11 och att andra variabler får mindre 

utrymme eller inte ens tas upp i Koll på Matematik.  

Denna redogörelse för hur läromedlen har förändrats visar på att det sker en förändring i 

läromedlen mellan kursplaners införande. Dock så visar det även i vilken utsträckning 

läromedelsförfattare kan styra över transformeringsarenan om inte lärare tar sig tiden till 

läromedelsgranskning men ändå använder sig av arbetsböcker i undervisningen. Genom att lärare 

granskar arbetsböcker så kan de göra nödvändiga förändringar och se till att den nödvändiga 

kunskapen i kursplanen berörs och uppfylls i undervisningen.  

Då vi skapat våra egna variabler, vilka har tolkats fram utifrån kursplanerna i Lpo 94 och Lgr 11, 

så kan våra resultat diskuteras. Många uppgifter i arbetsböckerna kan innefatta flera variabler vilket 

kräver en tolkning av vilken variabel de ska kategoriseras under. Trots att vi 

skapade tolkningsregler så finns det alltså en risk att två olika oberoende tolkningar kan skilja 

sig åt i mindre utsträckning.  

8.4 Den aktuella kursplanens representation i arbetsböcker för matematik 

Den avsedda läroplanen sett till matematikundervisningen i årskurs 3 i Sverige motsvaras av 

kursplanen i matematik för Lgr 11. Den är bland annat formad på formaliseringsarenan av 

regeringen, vilken i sin tur är formad av samhället. Genom att titta på den kvantitativa 

innehållsanalysen av Koll på Matematik 3A och 3B och jämföra resultatet mot resultatet av den 

komparativa analysen blir det möjligt att se hur kursplanen ur Lgr 11 tar sig uttryck i arbetsböcker, 

eller mer specifikt en viss arbetsbok. Schmidt m.fl. (ref. i Pepin & Haggarty, 2001b, s.159) noterade 

i deras analys av arbetsböcker att visst ämnesinnehåll inte togs upp i arbetsböckerna utan endast i 

så kallade curriculum guides vilka fungerade som en ram för undervisningen. Detta ämnesinnehåll 

var ofta av mer avancerade slag eller kopplade till nya reformer. Varför det frånvarande 

ämnesinnehållet inte togs upp skulle kunna vara för att författarna var försiktiga i vad som skulle 

inkluderas i arbetsböckerna eller att det fanns en viss fördröjning mellan när olika ämnen tas upp i 

kursplaner och när de inkluderas i arbetsböcker. Med andra ord skulle man kunna säga att det blir 

en fördröjning mellan den avsedda och den potentiellt implementerade läroplanen, eller från 

aktörerna på formuleringsarenan till transformeringsarenan.  
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Detta verkar dock inte stämma överens med vår analys. I juli 2018 börjar den nya revideringen för 

Lgr 11 att gälla, och i matematik blir det då obligatoriskt med programmering i grundskolan. Som 

vi sett tidigare gäller det även för årskurs 1–3, där det i det centrala innehållet numera står “hur 

entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. 

Symbolers användning vid stegvisa instruktioner”. Koll på Matematik 3B släpptes samma år som 

denna revidering publicerades. Någon fördröjning är alltså inte tydlig här, utan 

läromedelsförfattarna har visat att de är uppmärksamma på eventuella revideringar och strävar efter 

att innehållet ska vara aktuellt. Värt att nämna är att analysen som gjordes av Schmidt m.fl. (ref. i 

Pepin & Haggarty, 2001b) är baserad på arbetsböcker från alla länder som deltog i TIMSS. Det kan 

finnas stora skillnader länder emellan, vilket bör tas i beaktning vid skillnader och likheter som 

synliggörs i denna studie. 

Symmetri berörs inte i Lpo 94 utan har tillkommit i kursplanen för Lgr 11. Förändringen som har 

skett i den avsedda läroplanen avspeglas i den potentiellt implementerade läroplanen då antalet 

uppgifter som låter eleverna arbeta med symmetri har ökat från en i Matte Eldorado till 73 i Koll 

på Matematik. Proportionella samband är ett annat exempel på hur den avsedda läroplanen i form 

av kursplanen för Lgr 11 visar sig i den potentiellt implementerade läroplanen. I kursplanen för 

Lpo 94 finns någon sådan punkt inte med för årskurs 3, men i kursplanen för Lgr 11 har det lagts 

till en punkt i det centrala innehållet om just proportionella samband. Genom att titta på antalet 

uppgifter i de båda bokserierna som innefattar proportionella samband blir det tydligt hur 

kursplanen för Lgr 11 påverkat arbetsboken, då det finns lite mer än sju gånger så många sådana 

uppgifter i Koll på Matematik jämfört med Matte Eldorado.  

Koll på Matematik följer dock inte kursplanen för Lgr 11 helt. En avvikelse är de uppgifter i 

prealgebra som visserligen även fanns i Matte Eldorado men som fått större utrymme i Koll på 

Matematik. Algebra finns med som underrubrik i det centrala innehållet men för årskurs 1–3 står 

där “matematiska likheter och likhetstecknets betydelse”. Det står ingenting för detta stadie om 

räkning med okända tal så som x eller y. Istället tar det centrala innehållet för årskurs 4–6 upp 

“obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant 

tal med en symbol” (Skolverket, 2017a, s.59), vilket är en beskrivning uppgifterna stämmer bättre 

överens med. Prealgebra-uppgifterna kan alltså sägas vara författarnas inflytande som aktörer på 

transformeringsarenan och deras tolkning av vad som ska tas upp i undervisningen.  

Vi har även observerat ett möjligt samband mellan det mer detaljerade ämnesinnehållet i Lgr 11, 

gentemot det för Lpo 94, och den ökande mängden uppgifter i arbetsböckerna. Det är en 49,2 % 

ökning i antalet uppgifter mellan arbetsböckerna, från 3 940 till 5 882 uppgifter samtidigt som det 

tillkommit 8 nya kunskapsdelar i Lgr 11 och 33 % av strävansmålen från Lpo 94 har tolkats om till 

centralt innehåll i Lgr 11. Det centrala innehållet har, som diskuterades i avsnitt 8.2, även blivit mer 

konkret. Då de böcker vi undersökt kommer från olika bokserier kan vi dock inte dra några 

slutsatser om detta samband existerar. Det skulle behövas vidare forskning kring om det finns ett 

samband mellan antalet uppgifter i arbetsböcker och hur detaljerat ämnesinnehållet i kursplanen 

är.  

I det stora hela innefattar Koll på Matematik nästan alla våra variabler i olika omfattning. Den enda 

variabeln som inte tas upp är lägesord, vilken inte hittades i varken A- eller B-boken. I och med att 

vi endast undersökt Koll på Matematik 3A och 3B vet vi dock inte huruvida författarna tagit upp 

lägesord tidigare. Det centrala innehållet specificerar nämligen inte vad som ska tas upp i varje 
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årskurs utan endast vad som hör till respektive stadie. Lägesord skulle alltså kunna behandlas i Koll 

på Matematik för årskurs 1 eller 2. Med bakgrund i detta verkar kursplanen i matematik för Lgr 11 

till stor del representeras i Koll på Matematik.  

Utifrån de resultat som diskuterats ovan blir det tydligt att författarna verkar ha utgått från 

kursplanen för Lgr 11 i skrivandet av dessa böcker och då framför allt den reviderade versionen. 

Den avsedda läroplanen verkar alltså ha överförts till arbetsböckerna som Valverde m.fl. (2002, s. 

12) kallar den potentiellt implementerade läroplanen, vilket i sin tur ökar möjligheterna för att det 

kunskapsinnehåll som formulerades i formaliseringsarenan blir den kunskap som eleverna tar till 

sig och gör till sin egen kunskap i realiseringsarenan. Dessa slutsatser ger oss till viss del svaret på 

vår sista frågeställning: hur kursplanen tar sig uttryck i arbetsböcker. I Koll på Matematik syns 

kursplanen relativt tydligt då de förändringar som skett i och med övergången till Lgr 11 även syns 

i arbetsboken. Som Valverde m.fl. (2002, s.16–17) analyser visade finns det stora skillnader mellan 

arbetsböcker i matematik. Visserligen jämfördes där arbetsböcker världen över vilket förklarar de 

stora skillnaderna, men det kan även finnas skillnader i arbetsböcker inom samma land. Därför går 

det inte att svara på hur kursplanen tar sig uttryck i allmänhet. För att få en mer representativ bild 

av arbetsböcker i Sverige hade det varit önskvärt att undersöka flera bokserier men även böcker 

från flera årskurser då det centrala innehållet som tidigare nämnts inte behöver tas upp i varje 

årskurs utan endast någon gång under årskurs 1–3.  
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9 Konklusion 

Studien visar att kursplanen för Lgr 11 skiljer sig från den i Lpo 94 på flera plan. Dels 

strukturmässigt då strävans- och uppnåendemålen gjorts om till centralt innehåll och syfte, dels 

innehållsmässigt då formuleringar har konkretiserats och även nytt innehåll lagts till. Som en följd 

av denna förändring skiljer sig även arbetsböckerna både innehållsmässigt och i antal uppgifter. 

Både Koll på Matematik och Matte Eldorado innehöll nästan alla våra variabler men i olika 

utsträckning. Hur det ser ut i andra arbetsböcker kan vi inte dra någon slutsats om men det är 

viktigt att lärare är uppmärksamma på att det kan skilja sig innehållsmässigt i vad arbetsböckerna 

tar upp och vad som eventuellt hamnar i skymundan. Det vi kan utläsa är att Koll på Matematik 

följer det centrala innehållet i kursplanen för matematik i Lgr 11, med undantag för lägesord. Det 

ska nämnas att vi enbart undersökt Koll på Matematik för årskurs 3 så lägesord kan ha tagits upp i 

en tidigare arbetsbok för årskurs 1 eller 2.  

Denna studie visar på att innehållet i de analyserade arbetsböckerna över lag har ett innehåll vilket 

tas upp i kursplanen. Därigenom går det att argumentera för att författarna till arbetsböckerna 

format innehållet utifrån just kursplanen vilket i så fall skulle vara en avvikelse mot en del av den 

forskning som vi tagit del av som säger att det är en fördröjning mellan förändringar i kursplaner 

och innehållet i arbetsböcker. Huruvida detta även gäller andra läromedelsförfattare går inte att 

svara på utifrån resultaten i denna studie.   

9.1 Förslag på vidare forskning 

För att med säkerhet kunna dra slutsatser om hur väl arbetsböcker följer kursplanen är det 

nödvändigt att undersöka arbetsböcker för varje årskurs inom det valda stadiet, i detta fall årskurs 

1-3. Ett förslag på vidare forskning är därför att undersöka fler arbetsböcker, både inom bokserier 

för att se hur innehållet för årskurs 1, 2 och 3 delas upp gentemot varandra samt flera olika bokserier 

som är skrivna under de olika kursplanerna för att få en mer representativ bild av arbetsböcker i 

Sverige. Det skulle också vara intressant att titta närmare på hur lärare hanterar det ansvar för 

kvalitetsgranskning av läromedel som är en del av deras uppdrag. 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1: Tolkningsregler 

Övergripande tolkningsregler: 

• Varje svar eleven formulerar räknas som en uppgift. 

• Arbeta enligt huvudandelsprincipen. Titta på frågeställningen, vad ska eleverna göra? 

• Finns det ingen beskrivning/fråga tittar vi på uppgiftens utformning. Beräkningar räknas då som 

v3, de fyra räknesätten. 

• Talföljder räknas som flera uppgifter. (varje tal eleven skriver räknas som en uppgift) 

• Muntliga diskussioner som kan finnas i exempelvis inledningen av kapitel räknas ej med som 

uppgifter då de inte går att bedöma. 

• Nyckelord i frågan styr ifall det finns tvetydigheter. 

• “Dra-punkt-till-punkt”-uppgifter räknas som en uppgift. 

• Olika sätt att skriva datum tolkas som flera uppgifter. (ex. 12/7–18, 12 juli 2018 räknas som två 

uppgifter) 

• Om instruktioner inte finns nedskrivet (dvs. om det är lärarhandledda uppgifter) så räknas de ej 

med, då vi inte kan veta vad som krävs. 

• Vid “måla talen som blir x” räknas varje fält (som färgläggs) som en uppgift 

• Vid uppgifter där eleven förväntas utföra spel där det är osäkert antal handlingar så tolkar vi 

uppgiften som 1 uppgift trots att den ger flera “svar”. 

• Om spelet innehåller svarsrutor räknas dessa som flera uppgifter. 

• Vid kontrollräkning (eleven ska kolla om svaren som finns stämmer) räknas alla svar som ska 

kontrolleras. 

• Omvandling av storheter räknas som en uppgift. 

Specifika tolkningsregler för variabler: 

V1 Positionssystemet, gamla talsystem, naturliga tal 

• Att storleksordna tal räknas som tals egenskaper 

• Valuta (sedlar, mynt) räknas till positionssystemet. (ex. Förstå att en tusensedels värde ska stå i 

tusendelsplatsen). Rutsystem för talsorterna 

• Översätta kuber till tal (ex. positionssystemet) = 1 uppgift per “översättning” 

V3 De fyra räknesätten, olika räknemetoder 

• ”Skriv talet innan och efter” = räknesätt, addition/subtraktion 

• Samband mellan olika räknesätt = räknemetoder 

• När fokus ligger på att se samband mellan tal (ex 60–3, 260–3 och 760–3) blir det räknemetoder 

• När ett tal delas upp i talsorter (ex. 379 = 300 + 70 + 9) räknas det som en uppgift  

• Vid räkning av talsorter (svara i steg) = strategi 

• Räkna hundratal/ental/tiotal/tusental = räknesätt 

V6 Talföljder och geometriska mönster 

• Avläsning av tallinje räknas som en uppgift per tal. 

• Fortsätt mönster med spegelbild räknas som 1 uppgift. 
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V9 Lägesord 

• Fältkoordinater/koordinatsystem tolkas som lägesord 

• V13 Tabell och diagram 

• Fylla i tabell utifrån kriterier 

• Kombinatorik räknas som tabell om inget annat nämns i instruktionerna 

V15 Problemlösning 

• Frågor som inte direkt går att utläsa ur en tabell  

• Skriv egna formuleringar/frågor  

• Visa lösning och ge svar = en uppgift 

• Två uppgifter: Hitta på egen uppgift och lösa den  

• Stegvis lösning av flera beräkningar. Se samband. (Ex orange + orange + orange = 4500. Orange + 

grön + orange = 5000 Hur mycket är grön värd?) 

• Uppgift med flera beräkningar utan förklaring vad de behöver använda för räknesätt (ex. räkna ut 

antalet kladdkakor för att ta reda på vilken mängd ägg som behövs)  

• Vid rubriken “textuppgifter” i Matte Eldorado tolkar vi uppgifterna som problemlösning då de inte 

har något given strategi och innehåller flera steg. 


