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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka läroböckernas roll i elevernas bildande av strukturell 

förståelse inom området trigonometri. Detta har baserats på Sfards (1991) uppdelning av 

begreppsförståelse med operationell förståelse och strukturell förståelse, samt de tre faserna 

interiorisation, kondensation och reifikation. Innehållet i fyra olika läroboksserier har 

studerats för kurserna Matematik 1c och Matematik 3c, samt hur läroböckerna i Matematik 3c 

bygger vidare på läroböckerna i Matematik 1c. Resultatet visar på att innehållet i 

läroböckerna i Matematik 1c endast bidrar till en operationell förståelse, medan innehållet i 

läroböckerna i Matematik 3c bidrar mer till en strukturell förståelse, men inte tillräckligt för 

att uppnå reifikationsfasen. Det varierar hur läroboksserierna gör kopplingar till verkligheten 

och Matematik Origo-serien är den läroboksserie som gör flest kopplingar. Det vore intressant 

att undersöka läroböcker i Matematik 4 och hur dessa bidrar till en strukturell förståelse där 

möjligtvis reifikationsfasen kan uppnås. 
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Inledning 
 

I matematikämnet är det vanligt förekommande att läroboken utgör en central roll där många 

lärare utformar sin undervisning efter lärobokens innehåll och upplägg (NCM, 2001, s. 41). 

Ewing (2006, s. 8) menar också på att läroboken är en central resurs för undervisning och 

lärande, men att dess effektivitet för lärande kan diskuteras. Så hur ser det egentligen ut i 

läroböckerna inom matematik? 

 

Området trigonometri introduceras redan första året på gymnasiet och fördjupas vidare både 

på gymnasiet och senare inom utbildningar på högskole- och universitetsnivå. Inom 

forskningen finns flertalet studier inom trigonometri, med fokus på begreppsförståelse, som 

betonar trigonometrins viktiga roll i matematiken där olika delar av matematiken förs 

samman. Samtidigt menar dessa att trigonometrin är en svår del av skolmatematiken för både 

lärare och elever och att det lätt uppstår missförstånd (Kamber & Takaci, 2018; Koyunkaya, 

2016; Price & van Jaarsveld, 2017). En av studierna visar även på att blivande 

matematiklärare har svårigheter för trigonometri när det handlar om förhållandet mellan sinus 

och cosinus för två basvinklar i en rätvinklig triangel. Detta trots att rätvinkliga trianglar är 

det som introduceras först inom trigonometri, vilket innebär att studenterna har svårigheter 

trots att de har arbetat med området ända sedan gymnasiet (Koyunkaya, 2016, s. 1044). Flera 

studier tyder även på att elever har svårigheter att se samband och helheter, samt att växla 

mellan olika representationsformer inom trigonometri (Kamber & Takaci, 2018; Koyunkaya, 

2016; Stadler, 2002). 

 

Därför är det av intresse att undersöka hur läroböckerna presenterar trigonometri och hur 

innehållet bidrar till en ökad begreppsförståelse. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att undersöka läroböckernas roll i elevernas bildande av 

strukturell förståelse. Det valda området är trigonometri på gymnasienivå. Studien avser att 

besvara följande frågeställningar: 

 

• Växlar läroböckerna i Matematik 1c och Matematik 3c mellan olika representationer 

inom trigonometri? Finns det en röd tråd som försöker ge området en helhet? 

• Hur bygger läroböckerna innehållet i Matematik 3c på innehållet i Matematik 1c? Hur 

mycket återkommer av det som introduceras i 1c? 

 

Den här studien kommer att utgå från Sfards (1991) idéer om strukturell förståelse. Studien 

kommer att utgå från de delar av definitionen som anses vara mer konkreta och mer 

lättförståeliga när läroböckerna undersöks. Till exempel hur läroböckerna växlar mellan olika 

representationer av begreppet och hur begreppet kan ses som en helhet genom att kopplas till 

verkliga händelser och sättas i nya sammanhang utifrån tidigare erfarenheter. 

 

Studien är relevant eftersom flera källor menar att läroböckerna har en central roll i 

matematikundervisning och kommer därför ha stor påverkan på elevers matematikkunskaper 

och specifikt på begreppsförståelsen inom trigonometri som är i fokus i denna studie. Att 

studera innehållet i läroböckerna kan ge svar på hur läroböckerna bidrar till en strukturell 

förståelse, samt om det finns ett samband mellan läroböckernas innehåll och elevers bristande 

förståelse inom området som tidigare forskning tyder på (Kamber & Takaci, 2018; 

Koyunkaya, 2016; Price & van Jaarsveld, 2017; Stadler, 2002). 
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Trigonometri i gymnasieskolan 
 

Trigonometri ingår i flera kurser i gymnasieskolan. På yrkesprogram förekommer 

trigonometri beroende på karaktärsämnet och i de yrkesprogram där det ingår introduceras 

den i Matematik 1a och fördjupas i Matematik 2a. På Naturvetenskaps- och 

Teknikprogrammet ingår trigonometrin i Matematik 1c och fördjupas vidare i Matematik 3c 

och Matematik 4. 

 

Matematik 1a 

 

I läroplanen för Matematik 1a finns trigonometri med under rubriken Geometri och där står 

följande: ”Geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel skala, 

vektorer, likformighet, kongruens, sinus, cosinus, tangens och symmetrier.” (Skolverket, 

2019). 

Trigonometrin är alltså inte obligatorisk för alla yrkesprogram, utan förekommer bara i de 

yrkesprogram där det är relevant för yrket. Det gäller främst tekniska yrkesprogram och i 

exempelvis bokserien Matematik 5000 finns det läroböcker för både tekniska yrkesprogram 

och serviceinriktade yrkesprogram. I tekniska yrkesprogrom ingår trigonometri i geometri-

kapitlet medan i serviceinriktade yrkesprogram finns det inte med alls. I bokserien Matematik 

M som bara har en lärobok för Matematik 1a så ingår trigonometri i slutet av boken under 

Fördjupning. 

 

Matematik 2a 

 

I Matematik 2a beror det också på karaktärsämnet, men här kan kunskaperna om sinus, 

cosinus och tangens fördjupas ytterligare inom vissa yrkesprogram. Även i läroplanen för 

Matematik 2a ingår trigonometrin under rubriken Geometri: ”Fördjupning av geometriska 

begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel sinus, cosinus, tangens, vektorer 

och symmetrier.” (Skolverket, 2019). 

 

Matematik 1c 

 

För Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet är det i den här kursen som trigonometri 

introduceras och det handlar om kvotförhållanden i rätvinkliga trianglar, samt att beräkna 

vinklar och längder i dessa trianglar. I läroplanen för Matematik 1c ingår det i Geometri och 

där står följande: ”Begreppen sinus, cosinus och tangens och metoder för beräkning av vinklar 

och längder i rätvinkliga trianglar.” (Skolverket, 2019). 

Till skillnad från yrkesprogrammen så är trigonometri en obligatorisk del i Matematik 1c. 

 

Matematik 3c 

 

I Matematik 3c tas trigonometri upp igen efter Matematik 2c där det inte ingår. I den här 

kursen introduceras cirkelns ekvation, enhetscirkeln och olika satser för godtyckliga trianglar. 

I läroplanen skiljer det sig lite jämfört med tidigare kurser och trigonometri ingår nu under 

rubriken Aritmetik, algebra och geometri i följande två punkter: 

 

• ”Egenskaper hos cirkelns ekvation och enhetscirkeln för att definiera trigonometriska 

begrepp.” 

• ”Bevis och användning av cosinus-, sinus- och areasatsen för en godtycklig triangel.” 

(Skolverket, 2019). 
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Matematik 4 

 

Matematik 4 är den sista kursen på gymnasiet där trigonometri ingår. Här fördjupas 

kunskaperna ytterligare och det förekommer bland annat trigonometriska formler, ekvationer 

och funktioner. I läroplanen ingår trigonometri under rubriken Aritmetik, algebra och 

geometri i två punkter: 

 

• ”Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av trigonometriska 

formler inklusive trigonometriska ettan och additionsformler.” 

• ”Algebraiska och grafiska metoder för att lösa trigonometriska ekvationer, såväl med 

som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.” 

 

Samt under rubriken Samband och förändring i följande två punkter:  

 

• ”Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta 

funktioner och absolutbeloppet som funktion.” 

• ”Härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska, logaritm- och 

exponential- och sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner.” 

(Skolverket, 2019). 

 

I den här studien kommer Matematik 1c och Matematik 3c studeras. Mer om studiens 

avgränsningar presenteras i metoddelen. 
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Tidigare forskning 
 

I den här delen presenteras teori kopplat till begreppsförståelse och en sammanfattning av 

tidigare studier, varav två är svenska och tre är internationella. Samtliga fem studier handlar 

om begreppsförståelse inom trigonometri. 

I läroplanen för matematik beskrivs begreppsförmåga enligt följande: ”använda och beskriva 

innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen” (Skolverket, 2019). 

 

 

Teoretiska studier 
 

Begreppsbild och begreppsdefinition 

 

Tall och Vinner (1981, s. 152) definierar concept image (begreppsbild) som den totala 

kognitiva strukturen som associeras med begreppet, vilket inkluderar alla mentala bilder och 

associerade egenskaper och processer. Begreppsbilden byggs upp över tid genom alla former 

av erfarenheter som kan förknippas med begreppet. Concept definition (begreppsdefinition) 

innebär en beskrivning med ord som specificerar begreppet. Den här beskrivningen kan skilja 

sig från den formella begreppsdefinitionen eftersom den kan utgå från individuella 

förklaringar utifrån egna erfarenheter och begreppsbilder. Det innebär att den egna 

begreppsdefinitionen inte alltid är lika matematiskt korrekt som den formella 

begreppsdefinitionen. 

 

Instrumentell och relationell förståelse 

 

Skemp (1976, s. 20) menar att förståelse kan delas in i relationell förståelse och instrumentell 

förståelse, där den relationella förståelsen innebär att både veta hur något ska utföras och 

varför det fungerar. Den instrumentella förståelsen saknar delen med att förstå varför och 

innebär enbart att kunna utföra olika regler utan att förstå varför dessa fungerar.  

 

Skemp (1976, s. 23) diskuterar fördelar med undervisning som är mer instrumentellt inriktad. 

Hon nämner bland annat att den instrumentella matematiken är lättare att förstå och ger 

eleverna möjlighet att snabbare få respons och få en känsla av framgång, vilket kan ha 

betydelse för elevernas självförtroende.  

 

När det handlar om relationell förståelse så är det mer användbart när elever behöver använda 

sina befintliga kunskaper i nya sammanhang. Det är dessutom lättare att minnas om man 

förstår helheten och varför något fungerar. Det svåra med undervisning som är inriktad på 

relationell förståelse är att det är väldigt tidskrävande och svårt att uppnå en relationell 

förståelse, vilket ställer höga krav på både lärare och elever (Skemp, 1976, ss. 23-24). 

 

Operationell och strukturell förståelse 

 

Sfard (1991, s. 4) har istället delat upp begreppsförståelse i operationell förståelse och 

strukturell förståelse. Den operationella förståelsen av ett begrepp förknippas med processer, 

algoritmer och handlingar, medan den strukturella förståelsen handlar om att förstå begreppet 

som en helhet och se begreppet som ett abstrakt objekt, utan att koppla begreppet till någon 

process eller handling. Det strukturella tänkandet är mer abstrakt, mer integrerat och mindre 

detaljerat än det operationella tänkandet. Sfard (1991, s. 5) ger exempel på hur olika begrepp 

kan beskrivas både med en operationell uppfattning och en strukturell uppfattning. När en 
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cirkel ska beskrivas så beskrivs det som en kurva som uppkommer när en punkt roteras runt 

en annan fix punkt, vilket motsvarar en operationell uppfattning av begreppet. Med en 

strukturell uppfattning kan en cirkel beskrivas som mängden av alla punkter med lika avstånd 

till en given punkt. 

 

Sfard (1991, ss. 4, 9) betonar dock att den operationella förståelsen och den strukturella 

förståelsen inte ska skiljas helt från varandra, trots att begreppet förknippas både som en 

process och ett abstrakt objekt. Hon menar att de kompletterar varandra och är olika aspekter 

av samma sak. 

 

Övergången från operationell till strukturell förståelse av ett begrepp kan delas in i tre olika 

faser: interiorisation, kondensation och reifikation.  

Interiorisationsfasen består av att man bekantar sig med processer som ger upphov till ett nytt 

begrepp. Vidare i kondensationsfasen är man mer kapabel till att se begreppet som en helhet 

utifrån de processer man tidigare har stött på. Det är enklare att kombinera olika processer, 

göra jämförelser och att generalisera. Nu är det även lättare att växla mellan olika 

representationer av begreppet. Kondensationsfasen varar så länge begreppet förknippas med 

processer. Slutligen i reifikationsfasen förenas olika representationer mer abstrakt och man 

har gått ifrån de tidigare processerna som förknippades med begreppet. Nu kan begreppet 

användas i nya sammanhang. De tidigare två faserna kan ses som kvantitativa, medan 

reifikationsfasen är av mer kvalitativ karaktär (Sfard, 1991, ss. 18-20). 

 

Den här uppsatsen kommer att utgå från Sfards (1991) uppdelning med operationell och 

strukturell förståelse. 

 

 

Tidigare studier 
 

Svenska gymnasieelevers begreppsförståelse av trigonometriska begrepp 

 

Carlzon (2018, s. 1) har i sin studie undersökt gymnasieelever som läser Matematik 4 och 

deras begreppsförståelse inom trigonometri. I studien har hon använt sig av två frågeformulär, 

där den första består av en öppen fråga och den andra består av uppgifter som ska lösas.  

 

Undersökningen utgår till stor del från Tall och Vinners (1981) teorier kring begreppsbild och 

begreppsdefinition (Carlzon, 2018, ss. 2-3). Hon utgår även från Sfards (1991) idéer om hur 

begreppsförståelse utvecklas i tre olika steg, samt uppdelningen med operationell förståelse 

och strukturell förståelse. (Carlzon, 2018, ss. 3-4). 

 

I studien kom hon fram till att eleverna använder sig av enhetscirkeln och cirkeltrigonometri 

före triangeltrigonometri när de löser uppgifter trots att triangeltrigonometri kan vara mer 

lämpligt. Båda delar förekommer dock i majoriteten av elevernas begreppsbilder. Det var inte 

så många elever som använde sig av grafiska lösningsmetoder, vilket kan bero på att vissa 

elever har svårigheter att byta mellan olika representationsformer. Ett tydligt samband var att 

de elever som gav ett mer utförligt svar med flera representationsformer i den öppna frågan på 

första frågeformuläret också klarade av fler uppgifter på det andra frågeformuläret. Resultatet 

visar också på att radianer anses vara svårt, samt att det råder en stor variation avseende 

elevernas begreppsbilder och i vilka stadier de befinner sig på i sin begreppsförståelse 

(Carlzon, 2018, ss. 40-41). 
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Svenska gymnasieelevers förståelse av enhetscirkeln och trigonometri, samt hur deras 

förståelse motsvarar vad som förväntas på högskola/universitet 

 

Stadler (2002, s. 16) undersöker gymnasieelevers förståelse av enhetscirkeln och trigonometri 

och hur deras förståelse motsvarar vad som förväntas enligt högskolelärare när de kommer till 

högskola eller universitet. I den här studien utgår man både från Skemps (1976) uppdelning 

med instrumentell förståelse och relationell förståelse och Sfards (1991) uppdelning med 

operationell förståelse och strukturell förståelse. Även övergången från operationell förståelse 

till strukturell förståelse som delas in i tre olika steg (Stadler, 2002, ss. 14-15). 

 

Resultatet visar på stora variationer av elevernas förståelse av enhetscirkeln och trigonometri, 

men de visar främst på en operationell förståelse. De har svårt att se samband och helheter, 

men även att använda sig av tidigare kunskaper i nya sammanhang. Istället är eleverna 

fokuserade på det algoritmiska, vilket Stadler (2002) menar kan bero på att läroböcker i 

matematik uppmuntrar till det och att matematikundervisning under tidspress till störst del ger 

en instrumentell förståelse då elever lär sig hur de ska göra, men inte varför 

lösningsmetoderna fungerar (Stadler, 2002, ss. 40-41). 

 

Enligt Stadler (2002, s. 43) menar högskole- och universitetslärarna att 

matematikundervisningen på gymnasiet är mer inriktad på att öva algoritmiska färdigheter, 

vilket gör att övergången mellan gymnasiet och högre studier blir svårare eftersom eleverna 

saknar den strukturella förståelsen som är önskvärd, vilket stämmer överens med resultatet i 

den här studien. Med undantag för eleverna i en av grupperna som visar på en mer strukturell 

förståelse (Stadler, 2002, s. 42). 

 

Blivande matematiklärares förståelse för trigonometriska ratios 

 

Koyunkaya (2016, s. 1033) har undersökt blivande matematiklärare på ett universitet i USA 

och deras förståelse för förhållandet mellan sinus och cosinus för två basvinklar i en rätvinklig 

triangel. Undersökningen gick ut på att studenterna fick besvara ett frågeformulär med 

uppgifter om triangeltrigonometri. Nedan följer ett exempel på hur en av uppgifterna såg ut: 

 

 
Första uppgiften i studien (Koyunkaya, 2016, s. 1034). 

 

Den här studien har utgångspunkt i Skemps (1976) uppdelning med instrumentell förståelse 

och relationell förståelse, samt Tall och Vinners (1981) teori om concept image och concept 
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definition. Koyunkaya (2016, s. 1029) menar att dessa är bland de viktigaste faktorerna för att 

förstå matematiska begrepp. 

 

Resultatet visar på att samtliga studenter hade svårt att resonera kring uppgifter som 

involverade trigonometriska ratios, trots att de har studerat trigonometri sedan gymnasiet och 

att några av studenterna dessutom har undervisat på gymnasiet. Detta stämmer överens med 

tidigare studier där liknande svårigheter har förekommit. Studenterna i den här studien 

använde sig initialt av enhetscirkeln eller rätvinkliga trianglar, vilket fungerade när uppgiften 

inte krävde mer. Koyunkaya (2016, s. 1044) diskuterar uppgifter där enbart begreppsbilder 

med enhetscirkeln eller rätvinkliga trianglar inte är tillräckligt för att lösa uppgifterna. I dessa 

uppgifter hade studenterna problem eftersom de har svårigheter att föra samman olika delar av 

trigonometrin och resonera kring förhållandet mellan dessa delar, vilket tyder på att de saknar 

en mer relationell förståelse. Resultatet visade även på att eleverna kunde använda 

enhetscirkeln i de uppgifter där triangeltrigonometri hade varit enklare och mer lämpligt att 

applicera (Koyunkaya, 2016, s. 1045). 

 

Elevers begreppsförståelse på en serbisk gymnasieskola 

 

Kamber och Takaci (2018, s. 163) har i deras studie undersökt elevers begreppsförståelse 

inom trigonometri gällande både rätvinkliga trianglar och enhetscirkeln, samt övergången 

mellan dem. De har undersökt elever som är 17 år gamla och går andra året på motsvarande 

gymnasium som har lärt sig triangeltrigonometri och cirkeltrigonometri, samt serbiska 

studenter som har avslutat sina studier på motsvarande gymnasium. De ville undersöka vilka 

svårigheter elever kan ha inom trigonometri och i studien använde de sig av uppgifter som 

kräver resonerande och förklaringar till svaren. Några exempel på uppgifter i studien: 

 

• “Describe sin x in your own words” 

• ”Order numbers sin(110°), sin(250°), sin(335°), from the smallest one to the greatest 

one” 

• “What is sin (270°) equal to? Explain” (Kamber & Takaci, 2018, s. 163). 

 

Resultatet visar på att eleverna främst använder enhetscirkeln när de ska lösa trigonometriska 

ekvationer och olikheter, men även triangeltrigonometri förekommer bland svaren. I studien 

har de även kommit fram till att eleverna kan lösa vissa trigonometriska uppgifter i olika 

sammanhang, men att det är oklart hur eleverna har kommit fram till sina svar eftersom 

svaren saknar förklaringar. Kamber och Takaci (2018, s. 168) menar att eleverna kan ha 

memorerat vissa delar och utgått från det när de har löst uppgifterna. Författarna kan också se 

att många elever har svårt att använda sig av radianer och att de har svårt att förstå 

trigonometriska funktioners periodicitet, samt att de inte är injektiva funktioner. De diskuterar 

även eventuella svårigheter att sätta in trigonometri i olika praktiska sammanhang och att 

elever bör få möjlighet att arbeta mer med verkliga problem baserade på trigonometri 

(Kamber & Takaci, 2018, s. 174). 

 

Hur öppna frågor avslöjar elevers begreppsförståelse 

 

Price och van Jaarsveld (2017, ss. 160, 162) har också undersökt trigonometri, men fokuset 

ligger på hur öppna frågor tar reda på elevers begreppsförståelse snarare än 

begreppsförståelsen i sig. Författarna har studerat elever i en sydafrikansk gymnasieskola och 

har haft utgångspunkt i Tall och Vinners (1981) teori om concept image och concept 
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definition, samt Sfards (1991) uppdelning med operationell förståelse och strukturell 

förståelse och övergången mellan dessa två som delas in i tre olika steg.  

En av de öppna frågorna i studien såg ut enligt följande:  

Use 15 – 20 minutes to write down what you now understand about sin  after 

having worked on trigonometry in class. If you can ask yourself questions about 

sin , write down the questions you ask yourself. You may or may not be able to 

answer the questions, but write the questions down whether you can answer them 

or not (Price & van Jaarsveld, 2017, s. 168). 

Studiens resultat visar på att öppna frågor ger eleverna möjlighet att visa sin förståelse på 

olika sätt och tydliggör elevernas olika begreppsbilder. Bland resultaten förekom 

beskrivningar med ord, symboler, diagram eller kombinationer. De öppna frågorna ger en 

bättre insikt i elevers förståelse jämfört med uppgifter av procedurkaraktär där delar av 

elevernas förståelse kan vara svåra att synliggöra (Price & van Jaarsveld, 2017, s. 174). 
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Metod 
 

 

Metodval 
 

Studien kommer att vara i form av en komparativ studie där läroböckerna kommer att studeras 

och jämföras med varandra. Detta är en metod som används för att beskriva och tydliggöra 

innehållet i de texter som ska undersökas (Stukat, 2011, s. 60). Frågeställningarna kommer att 

ha en viktig roll eftersom de kommer att avgöra vad som ska undersökas i läroböckerna. 

Läroplanerna för de olika kurserna, samt tidigare forskning inom området kommer att vara ett 

stöd för undersökningen. 

 

 

Avgränsningar 
 

Den här studien har avgränsats till att undersöka läroböcker för Matematik 1c och Matematik 

3c. Detta har gjorts eftersom tidigare forskning främst har undersökt begreppsförståelsen när 

det gäller rätvinkliga trianglar och enhetscirkeln, vilket introduceras i Matematik 1c 

respektive Matematik 3c. Dessa kurser är inom Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet och 

är därför förberedande kurser för matematikstudier på högre nivå. Tidigare forskning har haft 

koppling till högre studier. Som tidigare nämnt så har bland annat blivande matematiklärares 

begreppsförståelse studerats och även hur gymnasieelevers förståelse stämmer överens med 

det som förväntas när de kommer till högskola eller universitet. Därför kommer den här 

studien inte att undersöka den matematik som presenteras i läroböcker för yrkesprogrammen, 

det vill säga läroböcker för Matematik 1a och Matematik 2a.  

 

Den här studien kommer inte heller att undersöka läroböcker för Matematik 4, dels eftersom 

tidigare studier inriktat sig på rätvinkliga trianglar och enhetscirkeln som nämnt ovan, men 

också för att innehållet som ska studeras i läroböckerna för Matematik 1c och Matematik 3c 

omfattar en rimlig mängd för den här uppsatsen. I Matematik 4 fördjupas trigonometrin 

ytterligare och både rätvinkliga trianglar och enhetscirkeln förekommer. Att undersöka hur  

läroböcker för Matematik 4 bidrar till ökad strukturell förståelse skulle kunna vara en 

potentiell framtida studie. Mer om framtida studier kommer att diskuteras senare i uppsatsen. 

 

 

Urval av läroböcker 
 

Exponent – Exponent är en serie matematikböcker där författarna har utgångspunkt från de 

synpunkter som kommit från lärare och elever. Bokserien finns för alla kurser och alla 

program i gymnasieskolan. Bokförlaget är Gleerups. 

 

Matematik 5000 – Matematik 5000 är en läroboksserie för gymnasieskolan och är anpassat till 

ämnesplanen Gy2011. Bokförlaget är Natur & Kultur och bokserien täcker alla program på 

gymnasieskolan. 

 

Matematik M – Matematik M är en matematikserie för gymnasieskolan som täcker samtliga 

gymnasieprogram. Liber är bokförlaget. 
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Matematik Origo – Matematik Origo är moderna läroböcker skrivna för Gy 2011 och är 

skrivna av Sanoma Utbildning. 

I studien kommer samtliga läroböcker studeras för både Matematik 1c och Matematik 3c. 

Dessa bokserier är vanligt förekommande på olika gymnasieskolor och urvalet har gjorts 

eftersom de läroböckerna har varit tillgängliga. 

 

 

Tillvägagångssätt 
 

Undersökningen kan delas in i tre delar. Den första delen kommer att undersöka de olika 

läroböckerna för Matematik 1c och hur trigonometri introduceras, samt hur läroböckerna ger 

en helhetsbild av området. Den andra delen ska undersöka läroböckerna i Matematik 3c och 

hur de ger en helhetsbild, exempelvis genom att studera hur dessa läroböcker växlar mellan 

olika representationer inom trigonometrin, vilket kan bidra till den strukturella förståelsen. 

Till sist ska varje läroboksserie undersökas för att ta reda på hur de bygger vidare på 

trigonometrin i Matematik 3c utifrån Matematik 1c. Studien kommer inte att undersöka 

uppgifterna i läroböckerna, utan kommer att avgränsas till innehållet som presenteras i 

kapitlet eller delkapitlet innan övningsuppgifterna. 
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Resultat 
 

 

Matematik 1c 
 

Fyra olika läroböcker för Matematik 1c har undersökts och samtliga innehåller de delar av 

trigonometrin som finns med i läroplanen, vilket visar på att författarna tydligt utgår från det 

centrala innehållet. Även om läroböckerna har liknande innehåll så presenteras innehållet på 

olika sätt, vilket kommer att presenteras nedan. I tabell 1 visas antalet sidor med trigonometri 

för respektive lärobok. 

 

Matematik 1c Exponent Matematik 5000 Matematik M Origo 

Antalet sidor med trigonometri 8 11 12 8 

Lärobokens totala antalet sidor 390 373 315 334 

Tabell 1. 

 

Exponent 1c 

 

I Exponent 1c ingår trigonometri som ett delkapitel i Geometri-kapitlet. Innan trigonometri 

introduceras så har läroboken repeterat grundläggande delar såsom trianglar, vinklar och 

Pythagoras sats, samt gått igenom likformighet, vilket i andra läroböcker kan ingå i samma 

kapitel som trigonometri.  

 

Trigonometrikapitlet inleds med en kort beskrivning där trigonometri förknippas med 

rätvinkliga trianglar, samt begränsningar med Pythagoras sats, vilket kan lösas med hjälp av 

trigonometri. Även lite kort om likformiga trianglar. Vidare går läroboken igenom 

trigonometriska samband för en spetsig vinkel och tar upp att värdet av en kvot mellan två 

sidor i en rätvinklig triangel endast beror på vinkeln v och inte på storleken av triangeln. 

Sinus, cosinus och tangens för vinkeln v presenteras tydligt i en rödmarkerad ruta och följs av 

ett exempel som tydliggör hur dessa används. Sedan går läroboken igenom hur räknaren 

används för att beräkna trigonometriska värden (kvoter) utifrån en given vinkel, samt hur 

vinkeln beräknas med inversfunktionerna för sinus, cosinus och tangens utifrån en given kvot. 

Sista delen handlar om att bestämma sidor och vinklar i en rätvinklig triangel. Läroboken tar 

upp att den räta vinkeln alltid är känd och att det endast behövs två av triangelns sex element 

(tre sidor och tre vinklar) för att bestämma de tre som är okända, så länge en av de kända är en 

sida. Det här följs av två exempel, varav den första går ut på att beräkna sidor i en triangel och 

den andra att beräkna vinkeln utifrån två givna sidor. 

 

Matematik 5000 1c 

 

I den här läroboken ingår trigonometri också som ett delkapitel i Geometri-kapitlet. 

Läroboken går bland annat igenom trianglar, vinklar, vinkelsummor, likformighet och 

Pythagoras sats innan den går in på trigonometri. 

 

Trigonometrin introduceras med en inledning som direkt gör kopplingar till olika praktiska 

användningsområden, bland annat nämns kartritning, lantmäteri, navigation och astronomi. 

Dessutom ges direkt ett exempel på en verklig situation där uppgiften går ut på att bestämma 

en klippas höjd utifrån en given sträcka till klippan och en given vinkel. Vidare repeteras 

likformighet och att kvoten mellan kateterna har samma värde för likformiga trianglar, samt 

att den endast beror på vinkeln. Sedan går boken igenom hur uppgiften kan lösas ungefärligt 
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genom att mäta i figuren och få fram en kvot för vinkeln och utifrån det uppskatta klippans 

höjd. Läroboken knyter dock inte ihop det hela med att visa hur uppgiften effektivt kan lösas 

med tangens, utan fortsätter istället med att gå igenom definitionen för tangens för v, lite kort 

om att använda räknaren och exempel där man räknar med tangens. Det fortsätter sedan med 

fallet då båda kateter är givna och vinkeln v ska bestämmas med hjälp av inversa operationen 

till tan v. I nästa delkapitel ges definitionerna för sinus och cosinus för vinkeln v, följt av 

exempel som visar hur dessa används. 

 

Matematik M 1c 

 

Även i Matematik M 1c ingår trigonometri i Geometri-kapitlet, men delkapitlet delas 

tillsammans med likformighet. Likt Exponent 1c och Matematik 5000 1c så har den innan 

detta delkapitel gått igenom vinklar, trianglar och Pythagoras sats.  

 

Trigonometridelen inleds med att trigonometri handlar om samband mellan sidor och vinklar i 

trianglar, samt några exempel på olika användningsområden. Likt Matematik 5000 1c så 

nämns astronomi, lantmäteri och navigation, men också ellära och optik. Därefter ges en 

definition för kateter och sedan introduceras sinus där man utgår från likformighet. Här 

jämförs likformiga trianglar för att visa att de har samma kvot mellan motstående katet och 

hypotenusan för att sedan visa en annan triangel med andra värden, vilket ger en annan kvot. 

Innan definitionen för sinus tas upp så visas även en tabell över förhållandet mellan vinkeln 

och kvoten för att ge förståelse för hur de förhåller sig till varandra. Den här delen avslutas 

med att visa hur kvoten kan beräknas med räknaren när vinkeln är given och ett exempel på 

hur en uppgift kan lösas med sinus. 

 

I nästa del förklarar läroboken att på liknande sätt som sinus kan flera kvoter bildas och följs 

av definitioner för cosinus och tangens. Sedan visas några värden för tangens för vinklar 

mellan 42° - 48° med hjälp av räknaren. Här förklaras fallet med en likbent triangel då tan 45° 

ger kvoten 1 eftersom båda sidor är lika långa. Sedan förklaras kort hur sidorna och kvoten 

förhåller sig till vinkeln utifrån fallet då vinkeln är 45° och avslutas sedan med två exempel. 

Innan sista delen av delkapitlet så ska eleverna undersöka med hjälp av räknaren vad som 

händer med sinus, cosinus och tangens när vinkeln närmar sig 90° genom att fylla i en tabell, 

samt fundera över hur triangelns utseende förändras när vinkeln ökar och hur det påverkar 

kvoterna. Sedan förklara de värden som fås av tan 90°, sin 90° och cos 90°. Sedan på liknande 

sätt när vinkeln närmar sig 0° och förklara de värden för tan 0°, sin 0° och cos 0°. Delkapitlet 

avslutas med att gå igenom hur vinklar beräknas. Tidigare har man haft en given vinkel och 

utifrån den kan man få fram en kvot. Nu går läroboken igenom hur vinkeln fås fram utifrån en 

given kvot genom att använda inversa räkneoperationerna och hur dessa används på räknaren. 

Till sist visas exempel då två sidor är givna och vinkeln v ska beräknas. 

 

Lite senare i boken kommer delkapitlet Vektorer och trigonometri där det handlar om 

tillämpade uppgifter inom fysik där vektorer används med en given vinkel. I detta delkapitel 

ges möjlighet att använda trigonometrin i nya sammanhang. 

 

Matematik Origo 1c 

 

I Matematik Origo 1c ingår trigonometri i Geometri-kapitlet, men till skillnad från de andra 

tre läroböckerna så är detta kapitel i slutet av boken, medan de andra läroböckerna har valt att 

ha Geometri-kapitlet i mitten. Innan delkapitlet om trigonometri så har läroboken gått igenom 

vinklar, trianglar och Pythagoras sats. 
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Efter första delen som handlar om likformiga trianglar så introduceras trigonometri med 

rubriken Tangens för en vinkel och först nämns att trigonometri kan användas för att beräkna 

sidor och vinklar i trianglar och sedan nämns olika användningsområden. Boken kopplar 

trigonometri till navigering, kartritning och för att bestämma planeters banor. Därefter 

repeteras lite om likformiga trianglar och att rätvinkliga trianglar som är likformiga innebär 

att kvoten mellan motstående och närliggande katet till vinkeln v har samma värde i 

trianglarna. Sedan definieras tangens för en vinkel och hur man använder räknaren för att 

beräkna tangens, följt av två exempel som handlar om att beräkna en okänd sträcka. I nästa 

avsnitt tas det upp att det finns fler viktiga förhållanden mellan sidorna och både sinus och 

cosinus för en vinkel definieras. Sedan visas återigen hur räknaren används och en tabell som 

visar värdet av sin v för olika vinklar, samt lite kort om hur trigonometriska tabeller har 

använts i historien. Avsnittet avslutas med ett exempel där både sinus och cosinus används för 

att bestämma måtten på ett tak. Den sista delen av delkapitlet handlar om att bestämma 

vinklar. Boken går igenom att om vi känner till något förhållande mellan sidorna i en 

rätvinklig triangel så kan vinklarna bestämmas. Tidigare användes tabeller, men nu kan 

istället räknaren användas effektivt med hjälp av de omvända funktionerna till sinus, cosinus 

och tangens. Boken visar hur man använder räknaren för de omvända funktionerna och 

avslutar med ett exempel där en vinkel är okänd och två sidor är givna. 

 

Hur bidrar läroböckerna till att ge området en helhet? 

 

I samtliga läroböcker för Matematik 1c så handlar det om att introducera trigonometri för 

rätvinkliga trianglar och hur de trigonometriska sambanden används för att bestämma sidor 

och vinklar. Det handlar främst om olika processer och det växlas inte mellan olika 

representationer, vilket motsvarar den operationella förståelsen. Det varierar hur läroböckerna 

gör kopplingar till användningsområden och verkliga händelser. Exempelvis i Exponent 1c 

görs inga kopplingar, varken i de exempel som visas eller i teorigenomgången. I övriga 

läroböcker görs kopplingar och Matematik Origo 1c är den lärobok som går igenom flest 

exempel som är kopplade till verkliga händelser. Något som skiljer Matematik M 1c från de 

andra läroböckerna är att delkapitlet Vektorer och trigonometri finns med. Där används 

trigonometri i ett nytt sammanhang, vilket öppnar upp för att ge området en mer helhet, även 

om det endast handlar om rätvinkliga trianglar. Det verkar även som att Matematik M 1c 

försöker ge en djupare förståelse för trigonometri i rätvinkliga trianglar. Detta görs genom att 

visa olika tabeller för att illustrera hur kvoter och vinklar förhåller sig till varandra och genom 

aktiviteten där eleverna själva får undersöka sinus, cosinus och tangens när de närmar sig 90° 

och 0°. Detta kan bidra till en bredare begreppsbild för rätvinkliga trianglar eftersom 

förståelsen för egenskaperna ökar.  

 

Sammanfattningsvis bidrar inte läroböckerna till att ge området en helhet eftersom det endast 

handlar om rätvinkliga trianglar och det tas inte upp något om övriga delar inom trigonometri. 

 

 

Matematik 3c 

 

Fyra läroböcker för Matematik 3c har studerats och samtliga läroböcker följer läroplanen och 

alla delar som finns med där tas också upp i böckerna. Likt läroböckerna för Matematik 1c så 

skiljer sig dock hur innehållet presenteras i de olika läroboksserierna. Till skillnad från 

läroböckerna i Matematik 1c där trigonometri ingår i Geometri-kapitlet så har trigonometri i 

Matematik 3c ett eget kapitel i samtliga läroböcker. Det innebär också att trigonometrin i den 
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här kursen är mer omfattande än Matematik 1c. I tabell 2 visas antalet sidor med trigonometri 

för respektive lärobok. 

 

Matematik 3c Exponent Matematik 5000 Matematik M Origo 

Antalet sidor med trigonometri 48 38 44 40 

Lärobokens totala antalet sidor 278 288 282 256 

Tabell 2. 

 

Exponent 3c 

 

I Exponent 3c presenteras trigonometrikapitlet sist i läroboken och är uppdelat i följande 

delkapitel: 

 

1. Trigonometriska grundbegrepp 

2. Cirkelns ekvation och enhetscirkeln 

3. Triangelsatser 

4. Problemlösning 

 

Innan första delkapitlet så presenteras en hel sida med rubriken Trigonometri i olika 

sammanhang där det berättas om att trigonometri har sina rötter i astronomin då solens och 

planeters rörelse skulle beräknas. Trigonometrin beskrivs då som ett samband mellan sträckor 

och vinklar i cirklar. Detta följt av hur Hipparchos och Ptolemaios har arbetat med kordor i en 

cirkel och slutligen lite om att trianglar behandlar samband mellan sträckor och vinklar i 

trianglar, samt flera olika användningsområden där trigonometri förekommer. Här nämns 

navigation, musikteori, akustik, optik och analys av finansiella marknaden. 

 

1. Det första delkapitlet börjar med att repetera sinus, cosinus och tangens i en rätvinklig 

triangel och tar upp att vinkelsumman för de spetsiga vinklarna är 90°. Det här medför att 

cosinus för den ena spetsiga vinkeln är lika med sinus för den andra spetsiga vinkeln. 

Delkapitlet avslutas med tre exempel med rätvinkliga trianglar där sidor och vinklar ska 

beräknas. 

 

2. Nästa del handlar om cirkelns ekvation och enhetscirkeln, där enhetscirkeln definieras och 

cirkelns ekvation förklaras med hjälp av en rätvinklig triangel i en cirkel som befinner sig i ett 

koordinatsystem. Därefter ingår en gruppaktivitet som går ut på att undersöka vad som sker 

med cirkelns ekvation om medelpunkten inte är origo, exempelvis med hjälp av ett 

datorprogram. Sedan går läroboken igenom hur ekvationen ser ut för en cirkel på 

medelpunktsform, alltså då medelpunkten inte är origo. Detta följs av några exempel för 

cirkelns ekvation. Vidare går boken igenom trianglar med en trubbig vinkel och hur 

enhetscirkeln kan användas för att bestämma sinus, cosinus och tangens för vinklar i de fyra 

kvadranterna. Det inleds med första kvadranten där en rätvinklig triangel konstrueras utifrån 

en punkt på cirkeln. Ur det här visas att cos v = x, sin v = y och 
v

v
v

cos

sin
tan = , samt att 

koordinaterna för en punkt P i första kvadranten ges av P = (cos v, sin v). Trigonometriska 

ettan visas lite kort och sedan förklaras värdena för sinus och cosinus då vinkeln är 0° och 

90°. Sedan visas två exempel på uppgifter för första kvadranten, varav ett handlar om exakta 

trigonometriska värden. Därefter förklaras att varje vinkel kommer att motsvaras av exakt en 

punkt på cirkeln och att varje punkt på cirkeln motsvaras av oändligt många vinklar eftersom 

punkten kan vridas oändligt många varv. Detta följs av exempel med vinklar i övriga 

kvadranter än den första och vinklar med samma punkt. Sedan visas olika samband mellan 
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trigonometriska värden i de fyra kvadranterna. Exempelvis genom spegling av en punkt i 

första kvadranten så fås en punkt i andra kvadranten med samma y-koordinat och motsatt x-

koordinat. Detta ger att cos (180°- v) = - cos v och sin (180°- v) = sin v. Denna del går igenom 

flera fall av spegling och sammanfattar dessa i en rödmarkerad ruta. Det nämns även att de 

exakta trigonometriska värdena som visades för första kvadranten också gäller för 

motsvarande samband i de övriga kvadranterna. Sedan visas exempel på hur det här 

appliceras. Sista delen av delkapitlet handlar om trigonometriska ekvationer. Det inleds med 

att gå igenom att enhetcirkeln gör det möjligt att arbeta med vinklar större än 90°, jämfört 

med tidigare när bara rätvinkliga trianglar hade introducerats. Trigonometriska ekvationer kan 

ha oändligt många rötter, men i den här kursen har det begränsats till vinklar mellan 0°- 180° 

eftersom dessa ekvationer ska användas för att bestämma vinklar i trianglar. Vidare används 

enhetscirkeln för att visa rötterna till ekvationen grafiskt för att sedan med olika exempel visa 

hur de löses algebraiskt.  

 

3. Det här avsnittet bygger vidare på trianglar och går igenom tre triangelsatser som används 

för att bestämma sidor och vinklar i godtyckliga trianglar. Det inleds med areasatsen där arean 

kan bestämmas genom att känna till två sidor och mellanliggande vinkel. Detta följs av två 

exempel, varav det ena handlar om att bestämma arean för en triangel och det andra går ut på 

att bestämma mellanliggande vinkeln. I det senare exemplet görs kopplingar till enhetscirkeln 

för att visa att det finns två trianglar med olika mellanliggande vinklar som uppfyller 

villkoren. Vidare används areasatsen för att få fram sinussatsen som säger att förhållandet 

mellan sinus för en vinkel och längden av den mot vinkeln stående sidan i en triangel är 

konstant. Sedan visas ett exempel där sinussatsen används då två sidor och en vinkel är givna 

och även ett exempel där både sinussatsen och areasatsen tillämpas. Det fortsätter sedan med 

att visa två övriga fall där sinussatsen kan användas. Antingen när två vinklar och 

mellanliggande sida är givna eller då två sidor och den ena sidans motstående vinkel är kända, 

vilket illustreras med två olika exempel. Slutligen visas två fall då sinussatsen inte kan solvera 

triangeln. Det ena fallet är då två sidor och mellanliggande vinkel är givna och det andra fallet 

är då tre sidor är givna. Sedan visas beviset för cosinussatsen och delkapitlet avslutas med två 

exempel där cosinussatsen används. 

 

4. Sista delkapitlet handlar om problemlösning och går endast igenom olika strategier innan 

de olika övningsuppgifterna. 

 

Hur bidrar läroboken till att ge området en helhet? 

 

Exponent 3c innehåller betydligt fler delar av trigonometrin jämfört med Exponent 1c som 

endast handlar om rätvinkliga trianglar. De trigonometriska sambanden repeteras och utgör en 

viktig del i kommande delar som introduceras. Läroboken försöker ge området en helhet när 

nya delar presenteras genom att koppla till rätvinkliga trianglar och de begränsningar som 

finns. Detta gäller bland annat när enhetscirkeln introduceras då läroboken först nämner de 

trigonometriska sambanden för spetsiga vinklar och sedan hur enhetscirkeln gör det möjligt 

att bestämma sinus, cosinus och tangens för alla vinklar. Även i avsnittet om trigonometriska 

ekvationer så förklaras att en trigonometrisk ekvation kan ha oändligt många rötter, vilket gör 

att rätvinkliga trianglar begränsar oss till intervallet 0°- 90° och med hjälp av enhetscirkeln 

försvinner den begränsningen. Detta tyder på att förståelsen befinner sig mer i 

kondensationsfasen eftersom man är mer kapabel till att se trigonometri som en helhet utifrån 

tidigare erfarenheter som i det här fallet är trigonometri i rätvinkliga trianglar. 

Kondensationsfasen handlar också om att kunna kombinera olika processer, vilket sker då 

enhetscirkeln kombineras med rätvinkliga trianglar. Även för triangelsatserna görs kopplingar 
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till rätvinkliga trianglar och hur spetsvinkliga och trubbvinkliga trianglar alltid kan delas upp i 

rätvinkliga trianglar, vilket gör att rätvinkliga trianglar utgör en central del i bevisen för dessa 

satser. Exponent 3c tar upp flertalet olika användningsområden, men alla exemplen som visas 

är av teoretisk karaktär och inte kopplade till verkliga situationer. 

 

Matematik 5000 3c 

 

Trigonometrikapitlet i denna bok är det sista kapitlet som tas upp och är uppdelat i två 

delkapitel: 

 

1. Från rätvinkliga till godtyckliga trianglar 

2. Triangelsatserna 

 

Kapitlet börjar med en inledande aktivitet som består av olika uppgifter som repeterar 

trigonometri i rätvinkliga trianglar. 

 

1. I första delkapitlet tas det upp att trigonometrin ursprungligen kommer från astronomer och 

att det idag används av matematiker, naturvetare och tekniker. Sedan repeteras definitionerna 

för sinus, cosinus och tangens och hur de används från vinkel till kvot, samt från kvot till 

vinkel med de inversa operationerna 
1tan −
, sin 1−  och cos 1− . Därefter visas några repeterande 

exempel för dessa. Vidare introduceras två speciella trianglar för att visa att det finns exakta 

värden för vinklarna 30°, 45° och 60°. Dessa två är en halv kvadrat och en halv liksidig 

triangel. Sedan används dessa i ett exempel för att visa hur exakta värden kan bestämmas. 

Detta följs av definitionen av cirkelns ekvation med hjälp av avståndsformeln och ett 

tillhörande exempel visas. Nästa del handlar om godtyckliga trianglar där det kan förekomma 

vinklar större än 90°, till skillnad från de tidigare rätvinkliga trianglarna som har två spetsiga 

vinklar utöver den räta vinkeln. Med det sagt så måste definitionerna för de trigonometriska 

kvoterna utvidgas och även gälla för trubbiga vinklar. Därför introduceras enhetscirkeln som 

ett hjälpmedel och den definieras som en cirkel med radien 1 längdenhet och medelpunkt i 

origo. Utifrån enhetscirkeln och definitionerna från rätvinkliga trianglar fås att sin v = y och 

cos v = x. Dessutom att punkten P = (x, y) kan skrivas som P = (cos v, sin v), vilket även 

gäller för den andra kvadranten. Sedan definieras att om radien i enhetscirkeln har vridits 

moturs så gäller sin v = y, cos v = x och
v

v
v

cos

sin
tan =  då cos v  0. Sedan fortsätter det med en 

aktivitet med uppgifter om enhetscirkeln för vinklar mellan 0°- 180°. Därefter visas två 

exempel om trigonometriska ekvationer där räknaren ger en lösning, men där enhetscirkeln 

ger ytterligare en lösning för uppgiften med sinus och visar att uppgiften med cosinus bara har 

en lösning i det bestämda intervallet. Sedan visas att symmetrin i enhetscirkeln ger två viktiga 

samband: sin (180°- v) = sin v och cos (180°- v) = - cos v.  

 

2. Det andra delkapitlet handlar om triangelsatserna och inleds med areasatsen. Först visas ett 

exempel på en triangel där två sidor och mellanliggande vinkel är givna. Utifrån formeln för 

triangelns area och sin v för en rätvinklig triangel kan uppgiften lösas och kopplas till 

areasatsen. Innan definitionen för areasatsen visas så går boken igenom att detta gäller för 

både en spetsig och trubbig mellanliggande vinkel. Sedan visas två exempel där areasatsen 

används och i det ena betonas att två olika trianglar kan uppfylla villkoren. Vidare 

introduceras sinussatsen som ett matematiskt samband som kan användas i trianglar som inte 

är rätvinkliga. Definitionen ges och även beviset där man utgår från areasatsen. Sedan 

förklaras att sinussatsen kan användas då en sida och motstående vinkel, samt ytterligare en 

sida eller vinkel är kända. Även i det fallet då två vinklar och mellanliggande sida är givna, 
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vilket visas med ett exempel. Nästa del handlar om när sinussatsen ger två fall, vilket 

undersöks i några olika exempel. Sedan sammanfattas en tabell med olika tänkbara fall, där 

figurer, givna villkor och antalet möjliga trianglar redovisas. Därefter visas två trianglar då 

sinussatsen inte räcker för att ta reda på övriga vinklar. Då introduceras definitionen för 

cosinussatsen, samt bevisen för två fall när vinkeln C är spetsig och när den är trubbig. Även 

specialfallet då C = 90°, vilket kan skrivas som Pythagoras sats. Det avslutas med att gå 

igenom lösningarna till de två trianglarna som sinussatsen inte kunde beräkna övriga vinklar 

för. Slutligen visas ett inslag om trigonometri och geodesi. Geodesi är läran om jordens form 

och uppmätning och inom detta område har trigonometrin en viktig roll. 

 

Hur bidrar läroboken till att ge området en helhet? 

 

Matematik 5000 3c inleder också med att repetera trigonometri i rätvinkliga trianglar eftersom 

det kommer att användas i följande avsnitt. När godtyckliga trianglar introduceras så görs 

kopplingar till rätvinkliga trianglar och i innehållet så används definitioner från rätvinkliga 

trianglar när nya definitioner arbetas fram. Senare när två exemplen om trigonometriska 

ekvationer visas så används räknaren och sedan enhetscirkeln som ger olika antal lösningar. 

Även i avsnittet om triangelsatserna utgår bevisen från rätvinkliga trianglar. Detta kan kopplas 

till Sfards (1991) kondensationsfas där det är enklare att kombinera olika processer och göra 

jämförelser. Läroboken kombinerar enhetscirkeln och rätvinkliga trianglar när godtyckliga 

trianglar introduceras. Genom att ofta utgå från rätvinkliga trianglar i förklaringar och bevis 

ger också möjlighet att se det mer som en helhet. Denna lärobok gör kopplingar till olika 

användningsområden och det förekommer ett exempel på en verklig situation som går ut på 

att använda sinussatsen för att beräkna en sida i en triangel som motsvarar sträckan till andra 

sidan ån. I inslaget om geodesi ges en mer ingående beskrivning hur trigonometri kan 

användas, vilket kan bidra till att ge en mer helhetsbild av området. 

 

Matematik M 3c 

 

Denna lärobok skiljer sig från de övriga eftersom trigonometrikapitlet kommer som första 

kapitel i boken. Trigonometrikapitlet är uppdelat enligt följande: 

 

1. Repetition av viktig algebra 

2. Trigonometri i rätvinklig triangel 

3. Enhetscirkeln 

4. Triangelsatserna 

5. Cirkelns ekvation 

 

Kapitlet inleds med att beskriva hur GPS-teknik fungerar med hjälp av satelliter, vilket är 

kopplat till geometri och inte trigonometri specifikt. 

 

1. I den här delen repeteras algebra som kommer att användas längre fram i kapitlet, 

exempelvis kvadreringsregler, ekvationslösning och Pythagoras sats. 

 

2. Nästa delkapitel handlar om att repetera trigonometri i rätvinkliga trianglar. Där ingår 

kateter, likformighet, kvoter och definitionerna för sin v, cos v och tan v, samt några exempel. 

Sedan handlar det om exakta värden där en halv liksidig triangel och en halv kvadrat används 

för att få fram dessa. Dock sammanställs inte alla exakta värden för vinklarna 30°, 45° och 

60°, utan bara fyra av dessa. Sedan visas ett exempel med exakta värden för triangelns 

omkrets och area.  
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3. I detta kapitel introduceras enhetscirkeln och definieras som en cirkel som är placerad i ett 

koordinatsystem med medelpunkten i origo och har radien 1 längdenhet. Det visas en stor och 

tydlig enhetscirkel med en konstruerad rätvinklig triangel, följt av de delar som förekommer i 

bilden och beskrivningar hur olika värden läses av i enhetscirkeln. Vinkeln i den räta triangeln 

är satt till 30° och vidare visas hur sin 30°, cos 30° och tan 30° kan bestämmas med 

enhetscirkeln. Sedan definieras sin v = y-koordinaten, cos v = x-koordinaten och tan v = 

v

v
v

cos

sin
tan =  då 0cos v . Detta gör att sinus och cosinus kan bestämmas för vinklar större 

än 90°. Enhetscirkeln ger även två viktiga samband och med två enhetscirklar illustreras att 

vinklarna v och (180° - v) har samma y-koordinat och att v och –v  har samma x-koordinat. Ur 

detta fås att sin (180°- v) = sin v och cos (-v) = cos v. Det förklaras att dessa kommer 

användas när trigonometriska ekvationer ska lösas och visas med två exemplen. 

 

4. Nästa avsnitt handlar om triangelsatserna och nu ska några satser som kan användas för 

trianglar som inte är rätvinkliga bevisas. Det inleds med areasatsen där en triangel med två 

sidor och mellanliggande vinkel undersöks och bevisas både för en spetsig och trubbig 

mellanliggande vinkel. Areasatsen visas sedan i två exemplen. Sedan utgår boken från 

areasatsen och bevisar sinussatsen och visar två olika sätt att skriva den på och vilket sätt som 

används när. Vidare visas ett exempel där två vinklar och en sida är givna och ett exempel där 

två sidor och en vinkel är givna. Sedan förklaras att det alltid fås två lösningar när sinussatsen 

används för att bestämma en vinkel, men att dessa lösningar måste kontrolleras. En lösning 

kan vara falsk om triangelns vinkelsumma inte stämmer. Det visas även vilka villkor som ska 

gälla för att det ska bli två fall med sinussatsen. Slutligen är det en aktivitet med uppgifter om 

sinusssatsen där passare, linjal och gradskiva ska användas. Därefter introduceras 

cosinussatsen med en situation då en lantmätare har mätt upp två sträckor och har en 

mellanliggande vinkel som är given och utifrån detta ska den sista sträckan i det triangulära 

området bestämmas. Detta följs av beviset för cosinussatsen och de tre olika sätten den kan 

formuleras på. Sedan används cosinussatsen i två exempel och det förklaras att den används 

antingen då två sidor och mellanliggande vinkel är givna och den tredje sidan ska bestämmas 

eller när alla tre sidor är kända och en vinkel ska bestämmas. 

 

5. Det sista delkapitlet handlar om cirkelns ekvation och börjar med en definition av 

begreppet cirkel. Detta följs av en sats för cirkelns ekvation som härleds först för specialfallet 

då cirkelns centrum är i origo och sedan för det allmänna fallet. Det avslutas med två exempel 

om detta och hur cirkelns ekvation skrivs på parameterform. 

 

Hur bidrar läroboken till att ge området en helhet? 

 

Matematik M 3c repeterar relevanta delar som kommer att behövas för kommande avsnitt. I 

repetitionen ingår rätvinkliga trianglar, vilket utgör en viktig del för enhetscirkeln, 

triangelsatserna och andra delar. Läroboken gör kopplingar till rätvinkliga trianglar när både 

enhetscirkeln och triangelsatserna introduceras och tydliggör behovet av dessa för att kunna 

lösa problem då trianglar inte är rätvinkliga och när vinklar är större än 90°. Eftersom 

innehållet utgår mycket från rätvinkliga trianglar när nya delar presenteras så bidrar läroboken 

till att försöka ge området en helhet. Läroboken växlar mellan olika representationer när 

enhetscirkeln presenteras eftersom en rätvinklig triangel konstrueras i enhetscirkeln. 

Förståelsen motsvarar det som ingår i kondensationsfasen. Boken gör inga kopplingar till 

användningsområden och de exemplen som visas är teoretiska. I inledningen ges en ingående 

beskrivning om hur GPS-teknik fungerar, men det kopplas aldrig ihop med trigonometri. 
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Matematik Origo 3c 

 

I Matematik Origo 3c är trigonometrikapitlet indelat i två delkapitel: 

 

1. Trigonometriska samband 

2. Triangelsatserna 

 

Kapitlet inleds med fakta om hur trigonometri har använts i historien och vad som ingick i 

Matematik 1c, samt vad som ska läras ut här näst. Likt Matematik Origo 1c så nämns 

navigering, kartritning och att bestämma planeters rörelser som olika användningsområden. 

 

1. Delkapitlet börjar med att repetera trigonometri för rätvinkliga trianglar och då ingår 

definitionerna för sinus, cosinus och tangens. Även lite kort hur dessa används följt av det 

omvända sambandet och hur räknaren används. Sedan visas några repeterande exemplen. 

Vidare ska kunskaperna utvidgas till att inte bara gälla för rätvinkliga trianglar, utan för alla 

vinklar. Därmed introduceras enhetscirkeln som definieras som en cirkel med medelpunkt i 

origo och radien 1 längdenhet. Sedan förklaras att om en visare vrids moturs runt origo så 

uppstår en vinkel mellan visaren och x-axeln och om visaren vrids mer än ett varv så fås större 

vinklar än 360°, samt att negativa vinklar kan definieras då visaren vrids medurs. Detta 

illustreras med tre figurer. Därefter konstrueras en rätvinklig triangel i en ny enhetscirkel och 

utifrån det visas att y-koordinaten är densamma som sin v och att x-koordinaten är densamma 

som cos v. Från detta fås även att 
v

v
v

cos

sin
tan =  om 0cos v . Sedan visas två exempel med 

enhetscirkeln. Nästa avsnitt handlar om trigonometriska ekvationer och då visas hur 

lösningarna kan läsas av grafiskt med hjälp av enhetscirkeln. Boken har begränsat kapitlet till 

intervallet 0°- 360° och förklarar  att varje värde av sinus och cosinus oftast motsvaras av två 

vinklar, vilket gör att de trigonometriska ekvationerna oftast har två lösningar. Det tas även 

upp att räknaren bara kommer att ge den ena lösningen och att den andra måste undersökas på 

egen hand. Sedan visas några viktiga samband som är användbara för att bestämma lösningar 

till ekvationerna. Bland dessa ingår: sin (180°- v) = sin v, cos (180°- v) = - cos v, sin (360°- v) 

= - sin v och cos (360°- v) = cos v. Det avslutas med några exempel för trigonometriska 

ekvationer där enhetscirkeln och räknaren används. Delkapitlet avslutas med att gå igenom 

cirkelns ekvation där Pythagoras sats används för att komma fram till ekvationen. Detta följs 

av olika exemplen om cirkelns ekvation. 

 

2. Nästa delkapitel handlar om triangelsatserna och likt de andra läroböckerna så inleds det 

med areasatsen. Först visas hur man vanligtvis beräknar triangelns area och sedan undersöks 

om arean kan beräknas utan att känna till basen och höjden. Då visas beviset för areasatsen 

med en triangel med två sidor och mellanliggande vinkel givna. I denna triangel som 

användes i beviset var den mellanliggande vinkeln spetsig och det betonas att satsen även 

gäller då mellanliggande vinkel är trubbig, vilket eleverna själva får bevisa i en senare 

uppgift. Sedan förklaras att om arean är känd och areasatsen ska användas för att beräkna en 

vinkel så fås en ekvation som oftast har två lösningar i intervallet 0°- 180°. Detta gör att 

triangeln kan ha två olika utseenden där båda fallen måste kontrolleras om de är möjliga. 

Areasatsen används sedan i två exempel. Sedan introduceras sinussatsen och denna bevisas 

med hjälp av areasatsen. Det förklaras att sinussatsen används antingen då två sidor och en 

vinkel är givna för att beräkna ytterligare en sida eller då två sidor och en av de motstående 

vinklarna är givna för att beräkna ytterligare en vinkel. Även för denna sats förklaras det att 

två olika trianglar kan uppfylla villkoren vilket gör att lösningarna måste kontrolleras. Vidare 
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förklaras att sinussatsen inte kan användas för att bestämma vinklar i en triangel då alla sidor 

är givna. Därför ges beviset för cosinussatsen och följs av exemplen där satsen används. 

Slutligen så sammanfattas de olika fall då triangelsatserna kan användas och visas med hjälp 

av figurer kopplat till den sats som är bäst lämpad. Dessutom repeteras att det oftast finns två 

möjliga lösningar. 

 

Hur bidrar läroboken till att ge området en helhet? 

 

I kapitlets inledning så ges direkt en översikt om vad som har ingått i trigonometrin för 

Matematik 1c och vilka delar som ska läras ut i den här boken. Här blir det en tydlig 

fortsättning från rätvinkliga trianglar till godtyckliga trianglar. Likt de andra läroböckerna så 

repeteras rätvinkliga trianglar och förekommer sedan i avsnittet om enhetscirkeln och 

avsnittet med triangelsatserna. När enhetscirkeln introduceras så ges ett tydligt syfte att 

utvidga definitionerna till att gälla alla vinklar jämfört med innan då endast vinklar mindre än 

90° ingick. Även i delkapitlet om triangelsatserna görs kopplingar till rätvinkliga trianglar. 

Unikt för denna lärobok är att det ges en sammanfattning om triangelsatserna och i vilka fall 

de är bäst lämpade för. Dessa delar visar på att läroboken försöker ge området en helhet. Det 

visar också på att förståelsen motsvarar kondensationsfasen eftersom helheten bygger på 

tidigare kunskaper i form av trigonometri i rätvinkliga trianglar och eftersom läroboken växlar 

mellan enhetscirkeln och rätvinkliga trianglar. Matematik Origo 3c går igenom två exempel 

som är kopplade till verkliga situationer och nämner de användningsområden som togs upp i 

Matematik 1c. Detta kan också bidra till att försöka ge en helhet. 

 

 

Övergången från Matematik 1c till Matematik 3c 

 

I den här delen har varje läroboksserie undersökts för att se hur innehållet i Matematik 3c 

bygger på innehållet i Matematik 1c.  

 

Exponent 

 

I Exponent 1c kan innehållet sammanfattas till de trigonometriska sambanden i rätvinkliga 

trianglar, hur räknaren används och hur sidor och vinklar beräknas i rätvinkliga trianglar. 

Exponent 3c börjar med att repetera innehållet från Exponent 1c och lägger även till 

förklaringen att sinus för den ena spetsiga vinkeln i en rätvinklig triangel är lika med cosinus 

för den andra spetsiga vinkeln, vilket kan ge en ökad förståelse för hur de trigonometriska 

sambanden hör ihop i rätvinkliga trianglar. Vidare konstrueras en rätvinklig triangel när 

cirkelns ekvation och enhetscirkeln introduceras. Med detta visas att kateterna i triangeln ger 

x- och y-koordinaterna för en punkt på cirkeln. I nästa avsnitt nämns det att sinus, cosinus och 

tangens har definierats för spetsiga vinklar, men belyser att det även finns trianglar med 

trubbiga vinklar. Här är ett exempel på att Exponent 3c ofta gör kopplingar till rätvinkliga 

trianglar och de begränsningar som finns, vilket gör att nya begrepp som ska introduceras får 

ett tydligt syfte eftersom de kan lösa de problem där endast rätvinkliga trianglar inte räcker 

till. Även i avsnittet om trigonometriska ekvationer nämns rätvinkliga trianglar och hur 

enhetscirkeln gör det möjligt att undersöka vinklar större än 90°. Likaså i delkapitlet om 

triangelsatserna så utgår boken från rätvinkliga trianglar där sinus, cosinus och tangens kan 

bestämma samtliga element i en triangel. Detta byggs vidare med spetsvinkliga och 

trubbvinkliga trianglar som kan delas upp i rätvinkliga trianglar genom att konstruera en höjd. 

Beviset för areasatsen bygger på rätvinkliga trianglar och sinussatsen utgår från areasatsen, 
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vilket gör att den också bygger på rätvinkliga trianglar. Även beviset för cosinussatsen bygger 

på rätvinkliga trianglar där en höjd har konstruerats. 

 

Matematik 5000 

 

I Matematik 5000 1c ingår de trigonometriska sambanden tangens, sinus och cosinus, samt 

hur dessa används för att beräkna vinklar och sidor i trianglar. Matematik 5000 3c börjar 

direkt med delkapitlet Från rätvinkliga till godtyckliga trianglar där samtliga delar från 

Matematik 5000 1c repeteras. Bara rubriken tyder på att denna lärobok kommer bygga vidare 

på tidigare innehåll. Sedan visas två speciella trianglar (halv kvadrat och halv liksidig 

triangel) som båda är rätvinkliga för att visa exakta värden för några vinklar. Senare i avsnittet 

där godtyckliga trianglar introduceras så nämns det att vinklar större än 90° kan förekomma 

och att definitionerna måste utvidgas för att gälla trubbiga vinklar också. Med detta så 

introduceras enhetscirkeln och utifrån definitionerna från rätvinkliga trianglar ges sin v = y 

och cos v = x. Även triangelsatserna bygger på rätvinkliga trianglar. I både areasatsen och 

cosinussatsen konstrueras en höjd som delar upp triangeln i rätvinkliga trianglar. Sinussatsen 

utgår från areasatsen, vilket gör att den indirekt också bygger på definitionerna från 

rätvinkliga trianglar.  

 

Matematik M 

 

Trigonometridelen i Matematik M 1c innehåller definitioner för sinus, cosinus och tangens för 

vinkeln v, samt hur vinklar bestäms med de inversa räkneoperationerna. I Matematik M 3c 

inleds kapitlet med att repetera bland annat trigonometri i rätvinkliga trianglar. Här täcks 

samtliga delar som introducerades i Matematik M 1c. Vidare förekommer rätvinkliga trianglar 

då exakta värden ska bestämmas för vinklarna 30°, 45° och 60° med hjälp av en halv liksidig 

triangel och en halv kvadrat som båda är rätvinkliga. Även då enhetscirkeln introduceras så 

används en rätvinklig triangel för att illustrera hur olika värden läses av. Sedan följer en 

definition där sin v kopplas samman med y-koordinaten och cos v kopplas samman med x-

koordinaten med hjälp av en rätvinklig triangel. Det nämns även att vi nu kan bestämma 

sinus, cosinus och tangens för vinklar större än 90°, till skillnad från tidigare. I delkapitlet om 

triangelsatserna inleds med att tidigare avsnitt har handlat om att bestämma sidor och vinklar 

för rätvinkliga trianglar, vilket nu ska kompletteras med några satser för trianglar som inte är 

rätvinkliga. I bevisen för areasatsen och cosinussatsen konstrueras en höjd som delar upp 

triangeln i rätvinkliga trianglar. Beviset för sinussatsen bygger på areasatsen vilket gör att den 

indirekt också utgår från rätvinkliga trianglar. 

 

Matematik Origo 

 

I Matematik Origo 1c ingår definitionerna för tangens, sinus och cosinus för vinkeln v och 

även hur de omvända funktionerna används för att bestämma vinklar. Likt de andra 

läroboksserierna så inleder Matematik Origo 3c med att repetera trigonometri i rätvinkliga 

trianglar. Sedan introduceras enhetscirkeln och det tas upp att de trigonometriska sambanden 

som förekommit tidigare endast gäller för vinklar mindre än 90°. Därför ska definitionerna 

utvidgas till att gälla för alla vinklar med hjälp av enhetscirkeln. I enhetcirkeln konstrueras en 

rätvinklig triangel och utifrån detta görs kopplingen att cos v = x-koordinaten och sin v = y-

koordinaten. Sedan definieras 
v

v

x

y
v

cos

sin
tan ==  om 0cos v , följt av förklaringen att med 

dessa definitioner så gäller det för alla vinklar. Likt de övriga läroboksserierna så förekommer 

rätvinkliga trianglar i avsnittet om triangelsatserna. I beviset för areasatsen konstrueras en 
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höjd som delar in triangeln i rätvinkliga trianglar och det beskrivs att med hjälp av areasatsen 

kan vi visa ett samband mellan sidor och vinklar som även gäller för trianglar som inte är 

rätvinkliga. Därefter ges beviset för sinussatsen som bygger på areasatsen, vilket gör att den 

indirekt utgår från rätvinkliga trianglar. Även cosinussatsen bevisas genom att konstruera en 

höjd som delar upp triangeln i rätvinkliga trianglar. 
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Diskussion 
 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur läroböckerna i Matematik 1c och 

Matematik 3c bidrar till en strukturell förståelse inom området trigonometri. Den första 

frågeställningen handlar om hur läroböckerna växlar mellan olika representationer inom 

området och om det finns en röd tråd som bidrar till att ge området en helhet. Den andra 

frågeställningen handlar om hur läroböckerna i Matematik 3c bygger vidare på innehållet i 

Matematik 1c. 

 

Matematik 1c 

 

I samtliga läroböcker för Matematik 1c så handlar det endast om rätvinkliga trianglar och hur 

sidor och vinklar beräknas i dessa trianglar. Därför så växlar inte läroböckerna mellan olika 

representationer och innehållet består av hur olika processer utförs, vilket gör att innehållet är 

av operationell karaktär. Detta motsvarar Sfards (1991) interiorisationsfas som innebär att 

man bekantar sig med olika processer som ger upphov till ett nytt begrepp.  

 

Resultatet visar på att det skiljer sig mellan läroböckerna angående hur väl de gör kopplingar 

till användningsområden och verkliga situationer. Exempelvis i Exponent 1c så förekommer 

det inga kopplingar till verkligheten, varken i teorigenomgången eller i de exemplen som 

visas. I övriga läroböcker för Matematik 1c nämns olika användningsområden och det ges 

exemplen med verkliga händelser endast i Matematik 5000 och Matematik Origo, vilket kan 

bidra till att försöka ge en helhet. I Matematik M 1c finns även kapitlet där trigonometri och 

vektorer kombineras, vilket sätter trigonometri i ett nytt sammanhang.  

 

Det varierar även hur läroböckerna presenterar trigonometri i rätvinkliga trianglar. Matematik 

M 1c som har flest sidor med trigonometri försöker ge en djupare förståelse genom att ha med 

tabeller som visar hur vinklar och kvoter förhåller sig till varandra, samt aktiviteten där 

eleverna själva får undersöka olika vinklar. I övriga läroböcker handlar det mest om att gå 

igenom hur sidor och vinklar beräknas med hjälp av sinus, cosinus och tangens. Det är tydligt 

att läroböckerna följer läroplanen eftersom innehållet i läroböckerna stämmer bra överens 

med det som står med i läroplanen.  

 

Eftersom det är begränsat till rätvinkliga trianglar och det inte presenteras något alls om 

trigonometrins övriga delar så bidrar inte läroböckerna till att ge området en helhet. Detta är 

dock förståeligt eftersom trigonometri utgör en väldigt liten del av Matematik 1c, men 

samtidigt lite förvånande att ingen av läroböckerna nämner trigonometri inom andra 

sammanhang än rätvinkliga trianglar. 

 

Matematik 3c 

 

I Matematik 3c skiljer det sig från Matematik 1c. Kursen är mer omfattande och läroböckerna 

presenterar fler delar av trigonometrin. Gemensamt för läroböckerna är att de växlar mellan 

enhetscirkeln och rätvinkliga trianglar, vilket är ett tecken på att förståelsen börjar gå mot det 

strukturella hållet. Samtliga läroböcker utgår från rätvinkliga trianglar när nya delar 

presenteras, vilket tyder på att förståelsen befinner sig i Sfards (1991) kondensationsfas. I 

kondensationsfasen är man mer kapabel till att se området som en helhet utifrån tidigare 
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erfarenheter. Med detta så besvaras den andra frågeställningen eftersom läroböckerna i 

Matematik 3c väldigt tydligt bygger vidare på innehållet från Matematik 1c genom att 

repetera rätvinkliga trianglar och utgå från dessa i det nya innehållet. 

 

Eftersom läroböckerna till störst del förknippar området med processer så når förståelsen inte 

reifikationsfasen som är den tredje och sista fasen. Inte heller används trigonometri i nya 

sammanhang. Läroböckerna i Matematik 3c tar upp liknande användningsområden som 

läroböckerna i Matematik 1c, men Matematik M 3c nämner inga användningsområden och 

har inga exempel på verkliga situationer. Matematik 5000 3c och Matematik Origo 3c är de 

enda läroböckerna som har exempel på verkliga situationer. Unikt för Matematik 5000 3c är 

att boken ger ett inslag om geodesi där det förklaras mer ingående om ett användningsområde 

där trigonometri används. Detta kan bidra till en djupare förståelse. 

 

Som tidigare nämnt så ingår trigonometri även i Matematik 4. Läroböckerna för den kursen 

har inte studerats i den här uppsatsen, men i Matematik 4 fördjupas kunskaperna ytterligare 

och fler delar presenteras, vilket bör bidra mer till att ge området en helhet. Bland annat så 

presenteras trigonometriska funktioner och radianer. Det bör bli mer naturligt att växla mellan 

olika representationer, få en mer abstrakt bild och använda trigonometrin i nya sammanhang. 

 

 

Metodkritik 
 

Vid den här typen av studier finns en risk för subjektivitet eftersom endast en person har 

utfört studien och resultatet kan då påverkas av den personens kunskaper och erfarenheter i 

ämnet. Om en eller flera andra personer skulle upprepa den här studien och få samma resultat 

så tyder det på en hög reliabilitet (Christoffersen & Johannessen, 2012, s. 22). Med det sagt 

blir det svårt att säkerställa hur tillförlitlig denna studie är eftersom den inte har upprepats av 

någon annan. Samtliga läroböcker har dock studerats lika utifrån samma frågeställningar och 

samma teori om begreppsförståelse, vilket bidrar till att göra resultatet mer tillförlitligt.  

 

 

Vidare forskning 
 

För att få en mer komplett bild av hur läroböckerna i gymnasieskolan bidrar till en strukturell 

förståelse inom trigonometri så skulle det vara intressant att undersöka läroböckerna i 

Matematik 4. Det skulle även vara av intresse att undersöka övningsuppgifterna i 

läroböckerna eftersom de kan bidra till att fördjupa begreppsförståelsen och sätta området i 

nya sammanhang. Detta skulle kunna komplettera det som presenteras i teorigenomgången i 

läroböckerna. 

 

Man skulle även kunna studera andra områden inom matematiken och undersöka hur 

läroböckerna bidrar till en strukturell förståelse inom dessa områden, exempelvis derivata och 

integralkalkyl. Inom trigonometri skulle man kunna undersöka radianer eftersom tidigare 

studier visar på att det är en del av trigonometrin som elever vanligtvis har väldigt svårt för 

(Carlzon, 2018; Kamber & Takaci, 2018). 
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Slutsats 

 

Det varierar hur läroboksserierna gör kopplingar till verkligheten. Exponent-serien har inga 

exempel kopplade till verkliga situationer, varken i Exponent 1c eller Exponent 3c, och det 

nämns inga användningsområden förrän i Exponent 3c. I Matematik M-serien förekommer 

inte heller några verklighetsbaserade exempel och användningsområden tas endast upp i 

Matematik M 1c. Både Matematik 5000-serien och Matematik Origo-serien nämner olika 

användningsområden och har exempel kopplade till verkliga situationer i båda kurserna, men 

Matematik Origo är den läroboksserie som gör flest kopplingar till verkligheten. När det 

handlar om hur läroböckerna växlar mellan olika representationer så görs det endast i 

läroböckerna för Matematik 3c. Samtliga läroböcker växlar mellan enhetscirkeln och 

rätvinkliga trianglar. 

 

Slutsatsen som kan dras är att läroböckerna för Matematik 1c inte bidrar till en strukturell 

förståelse inom trigonometri, vilket är ett väntat resultat med tanke på hur lite trigonometri 

som tas upp i Matematik 1c. Läroböckerna för Matematik 3c bidrar delvis till en strukturell 

förståelse, men inte tillräckligt för att nå reifikationsfasen. Läroböckerna i Matematik 3c 

bygger tydligt vidare på innehållet från läroböckerna i Matematik 1c i samtliga läroboksserier.  
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