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Sammanfattning 

I denna uppsats granskas svenska gymnasieskolans läroplaner och kursplaner i matematik under 

perioden 1970–2021. Syftet är i första hand att undersöka vad som sägs vara meningen med 

matematikundervisningen, i andra hand hur matematik och digitala verktyg relaterats till varandra 

inom läroplanerna. Den matematik som undersökts är de kurser som elever på naturvetenskapligt 

och tekniskt program läser.  

Resultaten visar att matematik har gått från att i början av den studerade perioden ses som 

enbart ett verktyg för andra ämnen och för framtida studier, till att mer varierade formuleringar 

om syftet med ämnet har tillförts som bland annat betonar matematikens process. Den parallella 

utvecklingen av digitala verktyg över den studerade perioden har delvis lett till dessa 

formuleringar och omvärderingar av matematikämnet. Trots den ökade betoningen på 

matematiken som något mer än ett verktyg speglas inte detta i kursernas centrala innehåll, som i 

stort sett är konstant. Det som sägs vara viktigt med matematik i läroplanenerna kan inte entydigt 

sägas ha förändrats över den studerade perioden, även om spår av förändring förekommer. 

 

Nyckelord: Gymnasiets läroplan, läroplan i matematik, kursplan i matematik, curriculum 

emphases, värderingar, digitala verktyg.  
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1. Inledning och bakgrund 

Det absolut första som står i syftesformuleringen i matematik för gymnasiet under 1980-talet är 

att syftet inte är att utbilda framtida matematiker (Skolöverstyrelsen 1980, 6). I stället ska 

matematiken tjäna som ett verktyg för framtida studier och medborgerligt liv. I en förmodat 

omedveten historisk repetition säger forskaren Linda Mannila att programmering, nu en del av 

skolmatematiken, är en del av allmänbildningen, samtidigt som det inte är meningen att alla ska 

bli programmerare (Skolverket 2018, 74). Detta är två snarlika exempel på hur budskap om 

matematik kan se ut, vilket påverkar vad eleven tar med sig ut i livet efter skolan. 

Studier på elevers upplevelse av matematik visar att de ofta har negativa känslor om ämnet, 

något som forskning inom värderingar i matematikläroplaner kopplat till för mycket abstrakt 

”görande” när digital teknik redan gör mycket manuellt matematiskt arbete överflödigt (Seah m.fl. 

2016, 14). Bara det att tekniken existerar, som utför rutinberäkningar med ett knapptryck, verkar 

påverka upplevelsen av meningen med matematik för eleverna. Mishra och Koehler har forskat 

på hur lärare framgångsrikt kan berika undervisningen med digital teknik, men visar att det finns 

ett kunskapsglapp mellan att veta vad teknik kan göra och hur det effektivt ska användas 

pedagogiskt (Mishra och Koehler 2006, 1018). Enligt Mishra och Koehler har digital teknik en 

markant potential att förändra ett skolämne. Faktum är att redan på 1980-talet i Sverige föreslogs 

programmering som ett sätt att göra matematiken mindre abstrakt och teoretiskt, och som ett sätt 

att omförhandla själva matematikämnet (Rolandsson och Skogh 2014, 13–14). Det är dessutom 

inte en diskussionen som är unik för Sverige utan var och är spridd över det politiska Väst i olika 

försök att framställa programmering som kunskaper för digital allmänbildning (Vee 2013, 43). 

I denna uppsats kommer jag i första hand att undersöka budskap om matematik i sig, och i 

andra hand hur digitala verktyg framställs inom matematik och vad för påverkan det haft för 

matematikämnet. För att fånga in en bredd av innehåll har jag valt att begränsa mig till läroplaner 

och matematik som rör elever på de naturvetenskapliga och tekniska programmen. Hur har då de 

svenska läroplanerna värderat matematiken i sig och relationen mellan matematik och digital 

teknik? 

Douglas A. Roberts har formulerat en teori om att läroplaner och läroböcker bär på budskap 

om vad som är meningen med ett ämne, så kallade curriculum emphases (närbesläktat till 

värderingar), som ger svar på elevens fråga ”Varför lär jag mig det här?” (Roberts 1982, 245). 

Hans teori om emfaser fångar vad läroplansformuleringar säger om ämnet i sig, snarare än vad 

som konkret ska ingå i undervisningen. I följande uppsats kommer jag applicera Roberts teori för 

att studera hur gymnasiets matematik har förändrats över tid. 
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2 Syfte och frågeställning 

Genom en granskning av svenska gymnasieskolans läroplaner ämnar jag undersöka vilka uttalade 

och outtalade budskap om matematik som förmedlats och förmedlas under perioden 1970–2021 

för elever på naturvetenskaplig och teknisk linje. Den föränderliga relationen mellan matematik 

och digital teknik kommer också att undersökas sekundärt. 

Frågeställningarna lyder:  

Hur förändras läroplaner i matematik över den studerade perioden vad gäller synen på: 

• individens framtida studier och karriärmöjligheter? 

• individen i samhället? 

• sociologiska och historiska aspekter? 

3 Teoretiskt ramverk – Curriculum emphases 

För att besvara frågeställningen har jag valt det teoretiska ramverket curriculum emphases som 

introducerades i kapitel 1. Ramverket presenteras i artikeln ”Developing the Concept of 

’Curriculum Emphases’ in Science Education” (1982) av Douglas A. Roberts. Den centrala 

utgångspunkten för curriculum emphases är att hitta svar på elevens fråga ”Varför lär jag mig det 

här?” inom läroplaner och läroböcker. Från Roberts egen skolgång ger han två exempel på 

fysikläroböcker med olika betoningar på vad som är viktigt. Den ena, Physics, A Basic Science 

(1943), blandar det teoretiska innehållet med exempel på vardagliga föremål (Roberts 1982, 244). 

I den andra boken, Physics (1960), är kapitelrubrikerna i stort sett desamma, men innehållet är 

nästan enbart teoretiskt och abstrakt, snarare än med anknytningar till vardagsexempel. Böckerna 

har olika betoningar på vad som är viktigt med fysikämnet och ger enligt Roberts olika svar på 

elevens fråga om varför man, i det här fallet, ska läsa fysik. 

Detta teoretiska ramverk är ett sätt att fånga in både uttalade och outtalade budskap i en 

pedagogisk kontext, något Roberts kallar för ”coherent set of messages” (Roberts 1982, 245). 

Roberts förtydligar egenskaperna av de två sorterna budskap med att ett uttalat budskap är helt 

enkelt det som står skrivet i en läroplan. Ett outtalat budskap (”implicit message”) menar Roberts 

är det som inte förmedlas rakt ut, utan förmedlas i form av till exempel ett visst arbetssätt i så 

kallade meta-lektioner (Roberts 1982, 245–46). Ett exempel på ett outtalat budskap inom 

matematik skulle vara om eleven endast ska ge korrekta svar utan tillhörande uträkningar. Det 

skulle förmedla till eleven att den tankeprocess som föranlett svaret är oviktig, och matematik 
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handlar om att enbart svara rätt (i stället för att matematik exempelvis handlar om att även kunna 

föra resonemang och kommunicera).  

Roberts definierar sju stycken curriculum emphases (Roberts 1982, 246–49). En curriculum 

emphasis är det som kännetecknar det som man önskar betona i ett ämne, budskapet om ämnet. 

Följande emfaser utesluter inte varandra, utan överlappning kan förekomma i praktiken. 

Kategorierna är inte heller uttömmande, men fångar enligt Roberts upp allt som har prövats 

tidigare inom skolan i olika grenar av naturkunskap under perioden 1900–1980. Kategorierna är 

följande, med min översättning och originalnamnet i parentes: 

Den Vardagliga emfasen (The ”Everyday Coping” Emphasis). Denna emfas svarar mot 

den beskrivna fysikläroboken Physics, A Basic Science (1943) som har ett rikt innehåll av vardagliga 

exempel, i syfte att få eleven att begripa och kontrollera sin omgivning. Det teoretiska knyts an till 

elevens förmodade vardag. 

Vetenskapsstruktur-emfasen (The ”Structure of Science” Emphasis). Den andra 

läroboken, Physics (1960), motsvarar denna emfas. Relationen mellan evidens och teori, och hur 

korrekta beräkningsmodeller är, står i centrum. Det säger något om hur ämnet i sig är strukturerat 

på ett akademiskt plan, hur ny kunskap tas fram och hur ämnet utvecklats och utvecklas. 

Vetenskap, teknik och beslut-emfasen (The ”Science, Technology, and Decisions” 

Emphasis). I denna emfas betonas vetenskapens möte med verkligheten, men skiljer sig från 

den vardagliga emfasen. Här kan frågor om lämpligheten att bygga en damm tas upp (hur 

påverkar det naturen i närheten?) i stället för att fokusera på de naturvetenskapliga principerna 

som gör konstruktionen möjlig och användbar.  Roberts noterar att han inte hittat läroböcker 

som genomsyras av en sådan emfas men att enstaka kapitel kan beröra detta. 

Vetenskaplig färdighetsutvecklings-emfasen (The ”Scientific Skill Development” 

Emphasis). Under denna emfas betonas processen till hur man kommer fram till en slutsats, 

produkten, som det viktigaste.  Roberts summerar att ”process is more important than product 

or, crudely speaking, that getting there is not only half the fun, but more than half” (Roberts 

1982, 247). Det är alltså mer fokus på vetenskapliga metoder och mindre på memorerade fakta. 

Korrekta förklaringar-emfasen (The ”Correct Explanations” Emphasis). Motsatsemfas 

till föregående emfas. Produkten är det viktiga, som erkänns som ”korrekt” genom experters 

auktoritet. Konceptet ”bemästra nu, ställ frågor sedan” är bärande (Roberts 1982, 248). 

Jaget som förklaring-emfasen (The ”Self as Explainer” Emphasis). Denna emfas skiljer 

sig märkbart från de andra då de sociologiska och historiska aspekterna av naturvetenskap lyfts. 

Naturvetenskapen placeras i en historisk kontext av olika sätt som människan systematiserat och 

förklarat omvärlden, där föregångarna till det vetenskapliga synsättet är ovetenskapliga 
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förhållningssätt (men likväl förklarande) som till exempel religion och magi. ”[O]ne has 

something other than ’ignorance’ with which science can be compared. The student thus gets the 

message that the humanity of science is his own humanity” (Roberts 1982, 248). Det är alltså 

naturvetenskapens betydelse för humaniora som ges utrymme. Elevens individuella perspektiv är 

också viktigt. 

Solid grund-emfasen (The ”Solid Foundation” Emphasis). I den sista emfasen är 

budskapet att lärandet sker för att ge en solid grund att stå på för att klara nästa årskurs. Det finns 

en trygghet i detta menar Roberts, och det medför ett direkt och okomplicerat svar på frågan 

’Varför ska vi lära oss detta?’. Detta är en vanligt förekommande praktik, där universitetslärare 

önskar från gymnasielärare att studenterna har en god kunskapsgrund, och gymnasielärarna i sin 

tur önskar av högstadielärarna att eleverna har en god kunskapsgrund. Vad som däremot saknas i 

denna emfas är en kommentar om slutmålet med en sådan utbildning (Roberts 1982, 249). 

Det finns fler användningsområden för detta teoretiska ramverk än bara vid utformningen av 

läroplaner (Roberts 1982, 250–52).  Han poängterar med ett antal anekdoter av egen tillämpning 

av ramverket i den kanadensiska skolan att det gav en utredningsgrupp möjlighet att medvetet 

och systematiskt arbeta med vilka vetenskapsemfaser som skolan ska förmedla, samt ett 

uppföljningsarbete i samma systematiska spår (i stället för att ”hoppas på” det bästa utfallet, som 

han syrligt kommenterar om utbildningssatsningar i allmänhet).  Roberts menar även att det 

vanligtvis är endast en emfas som dominerar en viss lärobok, men att en lärare kan undervisa 

med olika emfaser i olika moment under ett läsår, och då är givetvis en medvetenhet om emfaser 

en nyckel till en sådan variation av undervisningen. Sist nämner Roberts hur detta teoretiska 

ramverk kan fånga in vad det är som får en lärobok att kännas annorlunda jämte en annan i hur 

ämnet betonas (Roberts 1982, 251).  

Dessa sju emfaser är ursprungligen utformade med de naturvetenskapliga skolämnena i 

åtanke. Detta är dock en matematikdidaktisk uppsats, och överförbarheten av curriculum 

emphases till matematikämnet måste motiveras. Som Roberts själv påpekar finns det 

överlappning mellan kategorierna. Forskarna Jan H. van Driel, Astrid M. W. Bulte och Nico 

Verloop har i artikeln ”Using the curriculum emphasis concept to investigate teachers’ curricular 

beliefs in the context of educational reform” (2008) använt sig av curriculum emphases för att 

undersöka Nederländernas kemilärares uppfattningar om skolämnet kemi. För att komma runt 

den redundans som kategorierna kan ge upphov till och förenkla användningen har skapade de 

tre nya kategorier utifrån Roberts sju emfaser för att få ett mer kompakt ramverk (Van Driel, 

Bulte, och Verloop 2008, 109–11). De är: fundamental chemistry (FC) (bestående av Korrekta 

förklaringar och Solid grund), chemistry, technology and society (CTS) (bestående av Vetenskap, 
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teknik och beslut och den Vardagliga emfasen) samt Knowledge development in chemistry 

(KDC) (bestående av Vetenskaplig färdighetsutveckling, Vetenskapsstruktur och Jaget som 

förklaring). 

Denna förenkling av curriculum emphases löser en del frågor som kan uppstå även när det 

kommer till matematikämnet, varför jag anpassar kategorierna och byter ut kemi till matematik. 

Det saknas forskning som använt curriculum emphases enbart för matematik och anpassningen 

är därmed experimentell. I korthet tar jag vara på de allmänvetenskapliga delarna av emfaserna, 

som även gäller för matematik, och som ger ett samlat budskap om matematiken som ämne. En 

ingående beskrivning av hur Van Driels kompakta form av Roberts ramverk anpassats till 

matematik och applicerats i denna uppsats finns i kapitel 5. De emfaser som kommer att 

användas som analysverktyg är:  

1. Fundamental matematik (FM) (bestående av Korrekta förklaringar och Solid grund) 

2. Matematik, teknik och samhälle (MTS) (bestående av Vetenskap, teknik och beslut 

och den Vardagliga emfasen) samt 

3. Kunskapsutveckling inom matematik (KIM) (bestående av Vetenskaplig 

färdighetsutveckling, Vetenskapsstruktur och Jaget som förklaring) 

4 Tidigare forskning 

Det förefaller finnas en kunskapslucka i att studera emfaser och värderingar om matematik, trots 

att ”insikten” av att värderingar existerar inom matematik kom på 1980-talet, hade inga empiriska 

undersökningar om ämnet ännu gjorts vid 1992, vilket en metaundersökning visade (Clarkson 

och Bishop 2000, 239). Även om forskning på områden fått fart sedan dess är artiklar om 

värderingar inom matematik fortfarande få till antalet, men är lovande tack vare att det är utspritt 

globalt. 

4.1 Curriculum emphases i tidigare forskning 

Som tidigare nämnts ger Roberts exempel på nyttan med curriculum emphases i praktiska 

sammanhang, där han själv med hjälp av ramverket agerat rådgivare för att styra in en viss 

inriktning av emfaser i läroplansformuleringar och läroboksförfattande (Roberts 1982, 250–52). I 

denna uppsats vänder jag på ordningen – det är de färdiga läroplanerna som undersöks, inte 

processen i vilken de skapades. Hur andra forskare har använt och anpassat curriculum emphases 

kan därför vara upplysande. 
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Van Driel, Bulte och Verloop kombinerade och förenklade teorin till tre emfaser i stället för 

sju och utförde sin undersökning utifrån det. Deras undersökning var i enkätform till kemilärare 

på motsvarande svensk gymnasienivå för att kartlägga lärarkårens uppfattningar1 om kemin som 

vetenskap (Van Driel, Bulte, och Verloop 2008, 111–12). Enkäten var formulerad med 46 

påståenden om kemi utifrån deras tre emfaser som respondenterna fick värdera efter en 5-

poängsskala (Van Driel, Bulte, och Verloop 2008, 113). 

På ett liknande sätt och med referenser till både Roberts och Van Driel m.fl. har Hansson, 

Hansson, Juter och Redfors författat artikeln ”Curriculum Emphases, Mathematics and Teaching 

Practices: Swedish Upper-Secondary Physics Teachers’ Views” (2021). Som titeln avslöjar är det 

fysiklärares tankar om curriculum emphases inom fysikämnet som undersöks, samt lärarnas 

tankar på matematikens roll i fysikundervisningen i gymnasiet (Hansson m.fl. 2021, 499). 

Hansson m.fl. hänvisar till tidigare forskning inom fysikdidaktik som anpassat de tre curriculum 

emphases till fysik och använder således samma kategorier som Van Driel m.fl. men med kemi 

utbytt till fysik (d.v.s. FP, PTS, KDP) (Hansson m.fl. 2021, 500). De använde sig också av 

enkätundersökning för att besvara sin frågeställning, där en fjärdedel av de 154 frågorna berörde 

curriculum emphases om fysikämnet (Hansson m.fl. 2021, 503). Curriculum emphases användes 

inte i frågorna som rörde mötet mellan fysik och matematik. 

I båda fallen av enkätstudierna är frågorna formulerade på förhand på ett sätt som de 

respektive forskarna anser ringar in en viss emfas. Det är alltså ett subjektivt, men vetenskapligt 

underbyggt och argumenterat, resonemang som styrt utformningen av deras frågor. Van Driel 

m.fl. var särskilt noggranna i beskrivningen av hur de utvecklat sin metod, som gjordes i flera steg 

med pilotstudier, diskussioner forskarna emellan och kontinuerliga revisioner innan de var nöjda 

med utformningen (Van Driel, Bulte, och Verloop 2008, 112–14). 

Resultatet i undersökningen av kemilärarna på en genomsnittlig nivå visade att ingen särskild 

emfas var markant lägre värderad än de andra (Van Driel, Bulte, och Verloop 2008, 118). När 

svaren delades upp efter om de kom från högskoleförberedande lärare eller yrkesförberedande 

lärare fanns dock tydliga skillnader. Högskoleförberedande lärare värderade FC högre än 

yrkesförberedande lärare. Högskoleförberedande lärare var även markant mer positivt inställd än 

yrkesförberedande lärare till KDC. De två grupperna var jämförbara i inställning till CTS. Deras 

slutsats är att framtida läroplaner måste utformas så att läraren själv kan välja vilken emfas som 

passar givet ett visst moment (och dennes egna värderingar), samt att nya läroböcker bör skrivas 

med olika emfaser i åtanke (Van Driel, Bulte, och Verloop 2008, 119). 

 
1 Egentligen deras så kallade beliefs, vilket är ett eget forskningsområde i sig och en förklaring faller utanför ämnet för 
denna uppsats. 
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Även resultatet av undersökningen av fysiklärarna visade att lärarna genomsnittligt var positivt 

inställda till alla tre emfaser, men att KDP värderades allra högst (Hansson m.fl. 2021, 511). 

Hansson m.fl. antar att det resultatet beror på att de undersökt lärare som undervisar på 

naturvetenskapligt och tekniskt program, och alltså har likheter med de holländska 

högskoleförberedande lärarna, där KDC värderades högst. Dessutom resonerar de att inslag av 

fysikvetenskapens struktur kan av lärare ses som ett sätt att förbereda för framtida studier (på ett 

annat sätt än FP), vilket också bidragit till att KDC värderades högre. 

4.2 Utbildningsteknologi i skolan 

Forskarna Punya Mishra och Matthew J. Koehler har uppmärksammat den kritik som riktats mot 

implementeringen av teknologi i undervisning i skolan (Mishra och Koehler 2006, 1018). Kritiken 

har enligt dem baserats på något så grundläggande som att det har saknats teoretisk förankring 

när ny teknik har införts i klassrummen.  

Mishras och Koehlers motivation till att förbättra integrationen av utbildningsteknologi i 

undervisning görs tydlig i deras grundinställning till vad det innebär att lära ut: ”teaching is a 

highly complex activity that draws on many kinds of knowledge. Teaching is a complex cognitive 

skill occurring in an ill-structured, dynamic environment” (Mishra och Koehler 2006, 1020)2. 

Undervisning kräver flexibel användning av kunskap från ett flertal områden och de jämför det 

med andra komplexa aktiviteter som att ställa en medicinsk diagnos, spela schack eller 

författande. För att en lärare framgångsrikt ska använda teknik i klassrummet krävs liknande 

kunskap om tekniken i sig, på samma sätt som att läraren har kunskap inom sitt ämne och sin 

pedagogik.  

Mishra och Koehler menar vidare att teknik och teknisk kunskap i pedagogisk diskurs ses som 

något som står utanför överlappningen som gett upphov till begreppet ämnespedagogik (Mishra 

och Koehler 2006, 1024). Att veta hur utbildningsteknologi kan gynna undervisningen hamnar 

därför utanför den så kallade sanna vägen till riktig undervisning där ämnesspecifik pedagogik står 

högst. Det är av detta skäl som lärare förväntats bli kompetenta med utbildningsteknologi som en 

del av undervisningen genom enstaka insatser som workshops eller andra satsningar, och att 

integrationen med ämnes- och pedagogiska kunskaper ska ske sånär som på automatiskt och i 

efterhand (Mishra och Koehler 2006, 1025). I skenet av detta kan vi ana de svårigheter som 

matematiklärare mött när de ställts inför kursplaner där programmering ska användas som ett 

 
2 Dessa närmast ikoniska ord avslutas i Mishras och Koehlers artikel med tre referenser: Leinhardt & Greeno 1985; 
Spiro, Culson, Feltovich, & Anderson 1988 samt Spiro, Feltovich, Jacobson, & Coulson 1991. Jag tror att alla som 
stått framför en klass i egenskap av lärare kan känna igen sig i detta. 
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verktyg. Mishra och Koehler ser digital teknik som ett givet inslag i undervisningen, och deras 

forskning förmedlar också att den digitala tekniken förändrar ämnet i sig. För matematiken gäller 

att både digital teknik i form av att rutinoperationer blir överflödiga samt att användning av 

programmering omvandlar matematiken i sig, men detta kräver också lärare som har rätt 

kompetens. Det finns därför anledning att tro att förekomsten av digitala verktyg och 

programmering kommer förändra läroplaner och kursplaner i matematik i skolan med betoning 

på andra saker än det som tekniken gjort redundant. 

4.3 Värderingar i skolans matematik 

I artikeln ”What would the mathematics curriculum look like if values were the focus?” (2016) av 

Seah, Andersson, Bishop och Clarkson presenteras ett ifrågasättande av rådande ”Western” 

läroplaner i matematik. Vad som menas med Western är en tradition från USA och 

Storbritannien att utrusta elever med färdiga koncept och metoder för problemlösning, som finns 

spritt även utanför västvärlden i till exempel Ghana, Singapore och Taiwan (Seah m.fl. 2016, 14). 

Detta utrustande sker trots att digitala hjälpmedel gjort rutinuppgifter och lösningsmetoder 

irrelevanta, och elever ställer frågan ”varför lär vi oss detta?”. Författarna menar vidare att 

samhället runtom eleverna begär att de ska läsa så hög nivå på matematiken de klarar av, och att 

de ska få uppfattningen att ”matematik är viktigt”, ett synsätt som liknar FM. Artikeln vänder sig 

till matematikämnet som helhet, både grundskolan och gymnasiet. 

Författarna ser utrustningen av koncept och metoder som ett skäl till att så många uttrycker 

ett ogillande, rädsla, eller till och med hat när de tänker tillbaka på skolmatematiken. De menar att 

matematik har blivit något man gör, inte något man tänker, föreställer, argumenterar eller känner 

känslor för, och att det är fel på rådande läroplaner. Seah m.fl. resonerar i stället kring en 

undervisning som fokuserar på värderingar, inte koncept och metoder. Deras användning av 

begreppet värderingar handlar om ”the deep affective qualities which education aims to foster 

through the school subject of mathematics” (Seah m.fl. 2016, 14), och denna djupa affektion 

påverkar vad en person uppfattar som det viktigaste i ett ämne. De vill förhindra att elever 

internaliserar negativa känslor om matematik, så att negativiteten inte växer fast och lever kvar 

hos eleven som deras uppfattning om matematiken i sig. 

Problemet med att införa värderingar i matematiken är dels att det saknas konsensus om vad 

som är ”lämpliga värderingar”, dels att lärare anser att det inte finns plats i tidsplanen för det 

(Seah m.fl. 2016, 14). Värderingar i matematik ses i skolan som ett valbart tillägg, och att explicit 

undervisa om värderingar ignoreras således. I de fall värderingar förekommer i skolan är det 

oftast samhälleliga, religiösa eller moraliska värderingar, inte värderingar om matematik. 
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Författarna ger ett förslag på en struktur som beskriver värderingar i matematik, såsom 

rationell/symbolisk3 framställning, kontroll/framsteg och öppenhet/mysterier enligt följande: 

Ideologi Rationalism: Argumentera, resonera, 

analysera, förklara. 

Objektism: Applicera idéer, symboler, 

presentera och använda data. 

Känsla Kontroll: bemästra, förmedla matematikens 

makt. 

Framsteg: Individuell och 

samarbetsbunden kreativitet. 

Sociologi Öppenhet: demonstrera idéer, verifiera 

antagande, transparenta matematiska 

reflektioner och uträkningar, 

demokratisering av kunskap 

Mysterier: Reflektion över 

kreativiteten och bredden av 

möjligheter inom matematik. 

Tabell 1: Förslag på värderingar inom matematik. Ursprungliga namn, från vänster till höger: Ideology: Rationalism, Objectism; 
Sentiment: Control, Progress; Sociology: Openness, Mystery. Källa: Seah m.fl. 2016, 15–17. 

Seah m.fl. refererar till Robitailles och Gardens (1989) teoretiska struktur om läroplaner 

(avsedd, implementerad och uppnådd läroplan) och beskriver tre studier de utfört. 

I studie 1 studeras den avsedda läroplanen i Australien (Seah m.fl. 2016, 15). Australiens 

läroplan i matematik bedöms förmedla värderingarna på matematiken som en kommunikativt, 

analytiskt och vetenskapligt transparent ämne, det vill säga, det var främst förekomster av 

Rationalism, Objektism och Öppenhet. När explicita formuleringar förekom fanns de i 

inledningen men inte i de sektioner som visar vad som ska undervisas under läsåret. Författarna 

uppfattade värderingarna som efterkonstruktioner. De australiska lärarna visade sig ignorera 

sådana värderande formuleringar i förorden och enbart fokusera på undervisningsinnehållet i en 

studie år 2000 av två av artikelns medförfattare (Seah m.fl. 2016, 15; Clarkson och Bishop 2000, 

242). Anekdotiskt skriver de att detta verkar stämma även 2016 då artikeln publicerades, lärare vill 

helst bara veta vad som ska undervisas och i vilken kurs. Detta resultat har likheter med och 

styrker det Roberts skrev om att man ”hoppas på” att en emfas ska nå fram till eleverna (se kap. 

3). Ansvaret ligger på lärarna att både vilja och framför allt hinna få med värderingar. 

I studie 2 har den svenska skolans implementerade läroplan undersökts. Det konstateras att 

svensk matematikundervisning är starkt beroende av läroböcker, som ses som ett sätt att 

underlätta för läraren att hantera icke-homogena grupper av elever (Seah m.fl. 2016, 16). 

Uppgifter i läroböcker med löpande text kritiseras för att endast testa om eleverna bemästrat 

matematiken, och de som bemästrat matematiken reflekterar inte alls över frågan utan löser den 

mekaniskt. Till exempel:  

Arthur has a pond with goldfish. One morning he discovers that a heron has been 
there. At the end of the week he has lost 40% of his goldfish and only 54 fish are left. 
How many fish did Arthur have at the beginning? (Seah m.fl. 2016, 16)4. 

 
3 Författarna kallar det ”Objectism”, vilket jag fritt översatt till Objektism, där symboler och data utgör ”objekten”. 
4 Författarna har här översatt en uppgift ur Origo: Matematik kurs A för samhällsvetenskapliga och estetiska program (2016, 
Szabo, Larson, Viklund & Marklund). 
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Enligt Seah m.fl. sägs uppgiften eventuellt innehålla Rationalism, om eleven ska motivera sina 

uträkningar, men de elever som inte löste uppgiften mekaniskt fastnade i uppgiftens realism, och 

ställde skarpa kritiska frågor om hur Arthur visste att det var en häger, eller varför han började 

tänka på procent i stället för att jaga bort fågeln, eller hur det kommer sig att han visste att 40 % 

av fiskarna var uppätna men inte visste hur många det var från början. Ett annat exempel ges 

som bättre fångar in matematikens kreativa aspekter genom att elever fick i ett grupparbete 

utforma affischer som ska övertyga läsaren med hjälp av siffror, för att visa på siffornas makt, i 

samband med en temavecka om barns rättigheter, som var både kreativt och uppskattat av 

eleverna (Seah m.fl. 2016, 16). Affischuppgiften gav möjlighet för eleverna att uppleva 

Rationalism, Kontroll, Framsteg, Öppenhet och tillämpning (som de noterar inte finns i deras 

värderingsstruktur) (Seah m.fl. 2016, 17). 

I studie 3 undersöktes sätt att mäta den uppnådda läroplanen i skolor i Kina, Hong Kong och 

Taiwan (Seah m.fl. 2016, 17–19). Kortfattat menar de att elever också behöver tillfrågas om vad 

de värderar inom matematik, vilket de undersökt genom en enkät med frågor om vad eleverna 

tycker är allra viktigast inom matematik. Skälet är dels för att läraren ska kunna utvärdera att 

värderingar faktiskt når ut, dels för att det kan utgöra forskningsunderlag för att ge svar på om 

det finns större kulturella mönster, om svaren sätts ihop i ett större sammanhang. Ett exempel på 

en fråga är om vad eleven värderar högst av hur ett svar nås på ett problem, eller vad svaret är på 

ett problem. Resultaten visade att elever i de tre kulturerna värderade korrekta lösningar och 

metoder (Achievement) högst, men att skillnader fanns när det gällde övriga värderingar (Seah m.fl. 

2016, 18–19). 

Seah m.fl. ger i artikeln inga direkta svar på exakt hur värderingar ska föras in mer i 

matematikundervisningen. De ställer i stället en rad resonerande och öppna frågor, som 

exempelvis hur en läroplan i matematik skulle se ut om värderingar på allvar ska undervisas om, 

vilka matematisk-pedagogiska strukturer kan bidra till att förmedla värderingar och om det finns 

så kallade ”pan-cultural” värderingar i matematik. Området saknar forskning, men de menar att de 

olika värderingar som författarna själva bär på om matematik (en föredrog Mysterier, två 

föredrog Rationalism) är talande för hur det ser ut på skolor runtom i världen (Seah m.fl. 2016, 

19). Att ha en aktiv diskussion om vilka värderingar som förmedlas i matematiken lärare emellan 

ser de som ett första steg, eftersom synliggörandet lärares olika värderingar är ett sätt att kunna 

tala om dem. 
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4.4 En jämförelse mellan emfaser och värderingar 

Roberts ”emfaser” och Seahs m.fl. ”värderingar” är två begrepp som ligger nära varandra i 

betydelse. Båda utgår från elevens fråga ”Varför ska vi lära oss detta?”.  

• Roberts: En emfas i ett ämne säger något om ämnet i sig, bortom fakta och teorier, och 

säger något om varför ett ämne är viktigt att lära sig (Roberts 1982, 245). 

• Seah m.fl.: Värderingar (inom matematik) är de djupa affektiva kvalitéerna som 

undervisningen försöker påverka genom skolämnet matematik, som tar sig uttryck hos 

individen som övertygelser om vad som är viktigt inom matematik. 

 En viktig skillnad som skiljer begreppen åt är att Roberts ramverk om emfaser är formulerade 

som jämlika kategorier för att tolka det samlade budskapet om ett skolämne. Ingen kategori står 

över en annan eller är mer ”rätt” än en annan (Roberts 1982, 253). Syftet med curriculum 

emphases är att synliggöra för läroplansförfattare och lärare att det finns olika vägar att lära ut om 

samma sak, och att det går att bestämma vilken betoning man vill förmedla, oavsett om det är att 

skolämnet i fråga ska vara ett sätt att exempelvis utveckla elevens förståelse för vardagliga föremål 

eller att bereda vägen för en akademisk karriär. 

Seah m.fl. har å sin sida i stället formulerat konceptet om värderingar som ett sätt att komma 

åt ett problem de funnit – att elever har starka negativa känslor av matematik, något som 

observerats i olika delar av Asien, i Australien och i Skandinavien (Seah m.fl. 2016, 14). De menar 

att matematikundervisningen med västerländsk utformning, som fokuserar på metoder och 

färdigheter för problemlösning, är orsaken till elevernas aversion för ämnet. Seahs m.fl. 

värderingar är alltså formulerade som ett sätt att möta ett sätt att undervisa och tänka på 

matematik som orsakar negativa känslor hos eleverna. Utan att de använder Roberts begrepp 

”emfaser” är deras kritik baserad på att matematik har undervisats för mycket som ett verktyg 

som fungerar för att läraren säger så, och som ett sätt att klara av nästa årskurs, vilket direkt 

motsvarar de curriculum emphases som utgör min tidigare nämnda kategori Fundamental 

matematik (FM). Motsvarande emfasen FM inom deras begrepp ”värderingar” (se Tabell 1, 4.3) 

kan hittas i delar av Kontroll och Objektism (bemästra resp. applicera idéer). Det som Seah m.fl. 

vill se mer av i (avsedd och uppnådd) läroplan från deras matematiska värderingsstruktur är 

samtliga kategorier (Ideologi: Rationalism & Objektism; Känsla: Kontroll & Framsteg; Sociologi: 

Öppenhet & Mysterier). Det finns en viss överlappning mellan dessa värderingar och med delar 

utav emfaserna Människa, teknik och samhälle (MTS) och Kunskapsutveckling inom matematik 

(KIM). Då Seah m.fl. frågar öppet 
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Are the value clusters […] useful starting points for developing a different type of 
intended mathematics curriculum? Are they clear, interesting, necessary, and 
sufficient? What others could (need to) be added? (Seah m.fl. 2016, 15–16). 

ser jag det som en möjlig ingång att prova en anpassning av Roberts ramverk med emfaser 

inom forskningsområdet värderingar och matematik. 

5 Metod 

Att hämta en metod ur Roberts beskrivning av curriculum emphases endast utifrån hans artikel 

från 1982 är svårt. Sett till de andra två tillämpningarna av ramverket i kemi och fysik är den 

uppenbara likheten mellan Van Driel m.fl. och Hansson m.fl. (Se kapitel 4.1) att de undersöker 

lärares uppfattningar med hjälp av enkätstudier och curriculum emphases. Mitt källmaterial består 

dock inte utav levande respondenter, utan av en passiv textmassa. För att göra undersökningen 

har jag utgått från Forskningsmetoder för lärarstudenter (2015) av Christoffersen och Johannesen. 

Källmaterialet presenteras först deskriptivt med hjälp av frågorna i kapitel 5.5, och tolkas sedan 

med hjälp av ett analysverktyg (Christoffersen och Johannessen 2015, 98–99), i mitt fall utformat 

med hjälp av teorin om curriculum emphases. Metoden kan jämföras med att läsa texterna som 

färdiga intervjutranskript – de värderingar som uttrycks i läroplanerna beskrivs först och tolkas i 

efterhand. För att förtydliga min metod följer exempel i 5.2–4 på vad som kännetecknar vilken 

curriculum emphasis, FM, MTS eller KIM. Eftersom läsning av läroplanerna innebär en 

ostrukturerad massa av text kan inte exemplen vara heltäckande eller förutse allt. Anpassningen 

av följande analysverktyg har vägletts av hur Van Driel m.fl. utformade sina enkätfrågor (Van 

Driel, Bulte, och Verloop 2008, 115). 

5.1 Anpassningen av ramverket från fysik och kemi till matematik 

Skolämnena fysik, kemi och matematik är olika varandra, och ramverket konstruerades 

ursprungligen med fysik och naturkunskap i åtanke. Den främsta skillnaden är att i fysik och kemi 

studeras naturen, medan i matematiken studeras mänskligt konstruerade logiska resonemang. Det 

är därför viktigt att poängtera att curriculum emphases inte berör ämnesinnehållet, utan handlar 

om ämnets inneboende struktur i sig som förmedlas till eleven. Det är budskapet om vetenskapen 

som undersöks med curriculum emphases, oavsett om vetenskapen är fysik, kemi eller 

matematik. Hansson m.fl. noterade att det finns en blind fläck för det kompakta ramverket med 

tre emfaser när det kommer till lärarens motivation till att undervisa om fysikens vetenskapliga 

struktur och färdigheter i Knowledge Development in Phyiscs, då det inte garanterar att avsikten 
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är att förmedla till eleven att tänka som en fysiker, utan bara ett sätt att förbereda för nästa kurs 

(Hansson m.fl. 2021, 511). Denna nackdel är lika relevant för föreliggande uppsats, då 

matematisk struktur och färdigheter på samma sätt kan vara ett sätt att bättre förbereda eleven på 

nästa kurs, om en sådan betoning är vad som formuleras i läroplanen. Därför läggs särskild vikt 

vid vad som står i förorden, för att se vad som uttalat och outtalat sägs vara motiveringen till att 

studera matematik. Det ska åter noteras att jag inte funnit annan litteratur där ramverket 

curriculum emphases applicerats på matematikämnet ensamt vilket gör denna uppsats unik och 

experimentell. 

5.1.1 Fundamental matematik (FM) 

Det som kännetecknar Fundamental matematik är formuleringar som uttalat eller outtalat 

förespråkar matematiken som ett sätt att läsa nästa kurs eller nå nästa utbildningssteg, eller ser 

matematiken enbart eller med stark betoning som ett verktyg för sig självt eller för andra ämnen. 

Utöver det tolkas även formuleringar som betonar vikten av exakt korrekta beräkningar som ett 

mål i sig som FM. Synsättet att meningen med matematik är att öva rutinoperationer och 

grundläggande (fundamentala) koncept som begrepp och metoder tolkas också som FM.  

5.1.2 Matematik, teknik och samhälle (MTS) 

Det som kännetecknar Matematik, teknik och samhälle är formuleringar som uttalat eller outtalat 

gör anknytningar till hur matematik kan förekomma och berika elevens förmodade vardag, 

medborgerliga liv eller framtida yrkesliv. Det kan vara antingen förordsformuleringar som 

förklarar nyttan i sådana termer, eller som anknyter till matematikens betydelse för samhället. Det 

innefattar inte formuleringar om att använda matematiken som ett verktyg i 

vardagliga/samhälleliga situationer – det tolkar jag som FM. MTS innefattar även text om 

matematikens påverkan i en samhällelig kontext och hur matematik används i sociala frågor. 

Roberts noterar att det är ovanligt att läroböcker i fysik har mer än ett enstaka kapitel för 

samhälleliga frågor, och jag förväntar mig att denna låga förekomst stämmer även för läroplaner i 

matematik. 

5.1.3 Kunskapsutveckling inom matematik (KIM) 

Det som kännetecknar Kunskapsutveckling inom matematik är formuleringar som har uttalad 

eller outtalad betoning på den matematiska processen och färdigheten i att formulera lösningar på 

problem, eller mer abstrakta resonemang, teorier och bevis. Det är även formuleringar som berör 
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sociologiska och historiska aspekter, som säger något om matematikens betydelse för människan 

som varelse, till exempel nöjet och glädjen i att ägna sig åt matematik, eller matematikens 

kulturhistoria. Sammantaget är matematik mer än bara ett verktyg för nästa kurs, det är ett sätt att 

systematiskt strukturera och lösa problem, och även ett sätt människan strukturerat och 

strukturerar hennes omvärld. Det innefattar även formuleringar som relaterar till hur en 

matematiker tänker och löser problem och att matematiken som ämne inte är ”färdigt”, utan 

utvecklas genom forskning. 

5.1.4 Analysverktyg för insamling av källmaterial och tolkning 

För att motsvara det som på engelska kallas ”curriculum” kommer både läroplanerna (som berör 

gymnasiet i allmänhet) och kursplanerna i matematik (som berör ämnet i synnerhet) att granskas. 

Källmaterialet har lästs efter följande frågor för att göra ett urval av textfragment (kap. 7). Sedan 

har materialet djupanalyserats (kap. 8) efter analysfrågorna som presenteras i slutet av detta 

avsnitt och sorteras i kategorierna FM, MTS och KIM. Frågorna som har styrt urvalet av 

textfragment är: 

• Vad står det i inledningen och förordet i den allmänna delen av läroplanen som kan 

beröra undervisningen i matematik? 

• Vad står det i inledningen och förordet i kursplanen?  

• Vad är kursens mål? 

• Vad ska kursen innehålla för moment? 

• Vilka moment inom matematiken berör uttryckligen digital teknik i det centrala 

innehållet? 

Delarna i läroplanen om betygssättningen och tidsplaner läses inte systematiskt men 

förekommer i vissa fall som stöd för tolkningen av betydelsen av enskilda moment från 

inledningen, förordet eller det centrala innehållet. Från dessa frågor har tidigare nämnda 

textfragment tagits och presenteras som referat eller citat. Eftersom jag utgår från ”curriculum” 

och inte enbart läroplanen eller kursplanen har jag valt att hålla ihop rubrikerna i resultatet och 

analysen för varje läroplan med den relevanta kursplanen. Undantag görs för kursplanen i 

matematik 2021 (kap. 7.4) som bara beskrivs deskriptivt utan läroplanen, eftersom Läroplanen 

för gymnasieskolan 2011 (Gy11) redan blir beskriven i kapitel 7.3. För analysen gäller att Gy11 

analyseras två gånger – först tillsammans med den ursprungliga kursplanen som kom 2011, sedan 

med den reviderade kursplanen 2021. 



18 
 

Analysen har genomförts i två steg. Först har urvalet av källmaterialet tolkats med frågorna i 

slutet av detta avsnitt. Sedan har resultatet av den tolkningen kategoriserats efter de definierade 

emfaserna FM, MTS och KIM. Det är en kvalitativ analys eftersom en kvantitativ framställning, 

säg, att varje förekomst av ”begrepp” eller ”metod” i det centrala innehållet skulle räknas till 

mängden av förekomster av FM, hade lett till en försvinnande mängd MTS och KIM i relation till 

det stora antalet FM. Som tidigare nämnt kommer därför förords- och målformuleringar behäftas 

med särskild vikt för min bedömning av emfasen av meningen med matematik, men det kommer 

även verifieras mot det centrala innehållet för kursen. Seah m.fl. visade att den australiska 

läroplanen hade gott om formuleringar som de tolkade som värderingar, men att det inte 

speglade sig varken i kursernas innehåll eller lärarnas undervisning (Seah m.fl. 2016, 15). 

Eftersom Seah m.fl. pekar på att det finns stora likheter mellan västerländska läroplaner i 

matematik, där Sverige givetvis ingår, tas deras resultat i beaktning vid analysen och diskussionen. 

Analysen är strukturerad utifrån de teoretiska kategorierna Fundamental matematik (kap. 8.1), 

Matematik, teknik och samhälle (kap. 8.2) och Kunskapsutveckling inom matematik (kap. 8.3) 

som därefter summeras (kap. 8.4).  Analysen har styrts av följande frågor: 

• Vilka uttalade och outtalade motiveringar och incitament ges till att lära eleven 

matematik? 

• Vad är matematik enligt de olika läro- och kursplanerna? 

• Vilka uttalade och outtalade motiveringar och incitament ges till att lära eleven 

använda digital teknik? 

• Vad för relation uttrycks mellan digital teknik och matematik? 

5.2 Den historiska aspekten – Synkront och diakront enligt Fried 

Eftersom det finns en tidsaspekt i urvalet av källmaterial är det viktigt att detta är gjort med 

medvetenhet om de fallgropar som finns i och med uppsatsens metod. Michael N. Fried har i sin 

artikel ”History of Mathematics in Mathematics Education: a Saussurean Perspective” (2008) 

koncist sammanfattat koncepten synkront och diakront, så som de presenterades av lingvisten 

Ferdinand de Saussure (1857–1913). Begreppsparet har använts i artikeln för att diskutera rollen 

som matematikens historia kan ha i modern matematikundervisning och Fried kopplar samman 

lingvistiken, den språkliga forskningen, med matematikens språk (Fried 2008, 187–88). Artikeln i 

sig är intressant då Fried argumenterar för att matematiken i skolan bör ses som humaniora, med 

hjälp av matematikens historia (eftersom det är mänsklig aktivitet som konstruerat, förändrat och 

utvecklat matematiken) (Fried 2008, 195–96). Ett sådant synsätt är inte långt ifrån det som Seah 
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m.fl. resonerar kring matematik och värderingar. Att begreppen synkront och diakront 

utvecklades inom lingvistiken är inget hinder för att användas utanför den disciplinen – det är en 

naturlig del av historisk forskning nu, och är relevanta när källor från olika tider ska användas 

(Fried 2008, 185–86). Begreppen ska förstås som två kompletterande sätt att se på en företeelse, 

där det synkrona perspektiv fångar in förändring som sker under en viss tid, medan ett diakront 

perspektiv är att se på händelser i en längre utvecklingskedja. Fried exemplifierar det här med en 

utläggning om svårigheten med att undervisa om Eulers funktionsbegrepp i ett nutida klassrum 

(Fried 2008, 194). I korthet handlar det om att vad Euler definierade som ”en funktion” är ett 

ensamt uttryck eller ensam regel med tal och variabler och således uteslöts diskontinuerliga 

funktioner som ”funktioner” enligt denna definition. Detta är begreppet ”funktion” satt i Eulers 

synkrona system, och poängen är att inte blanda ihop det med den nutida funktions-betydelsen, 

det vill säga att av misstag placera det i det moderna synkrona systemet. I en förklaring av 

funktions-begreppet i ett diakront perspektiv, för att fortsätta Frieds exempel, skulle man då 

behöva ta hänsyn till alla förändringar på vägen mellan Eulers definition och vår samtida.  

Det synkrona och diakrona perspektivet är därför relevant för analysen av källmaterialet. För 

att knyta an till medvetenheten om fallgropar, är detta alltså ett hjälpmedel för att undvika att 

hamna i förklaringar baserade på efterklokhet, på det som vi vet idag. Det innebär att innehållet i 

läroplanerna sätts i relevans och jämförs inom sin tid, enligt det synkrona perspektivet. Det 

tidigare nämnda ”viss tid” i det synkrona perspektivet är relativt, den undersökta perioden är 

kortare än Eulers livslängd och ändå får både flera synkrona och ett diakront perspektiv plats. 

Det finns en poäng i att göra detta, eftersom digitala verktyg i skolan har förändrats och 

omvärderats under den studerade perioden på cirka 50 år, både begreppsligt och innehållsmässigt. 

Det diakrona perspektivet används för att göra jämförelse över den studerade perioden, och är 

sammanfattande. Det diakrona perspektivet blir därmed ett sätt att framhäva eller visa på 

avsaknaden av en röd tråd för förändringar läroplanerna emellan. 

6 Urval av källmaterial 

Både läroplaner och kursplaner i matematik används för att söka efter meningar som betonar vad 

som är viktigt med matematik som skolämne och vetenskap i enlighet med teorin om curriculum 

emphases. Att enbart se till antingen läroplaner eller kursplaner riskerar att missa den samlade 

definitionen av curriculum, som diskuterats tidigare i uppsatsen. Dessa två typer av dokument har 

uttalade och outtalade budskap som kompletterar varandra, där läroplanen beskriver skolan på ett 

allmänt plan och kursplanen dikterar undervisningen på ett specifikt plan. Värt att poängtera är 
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att läroplanerna presenterar värderingar som ska genomsyra alla ämnen i gymnasieskolan, vilket 

givetvis inkluderar matematiken. 

 

Urvalet är gjort för att undersöka frågeställningarna över tid. De läroplaner som undersöks är 

Läroplan för gymnasieskolan. 1, Allmän del (Lgy 70), 1994 Års Läroplan för de Frivilliga Skolformerna 

(Lpf 94) och Läroplan för gymnasieskolan 2011 (Gy11) samt tillhörande kursplaner i matematik. År 

1980 tillkommer Läroplan för gymnasieskolan. 2, Supplement 75. Matematik för treårig naturvetenskaplig 

linje och fyraårig teknisk linje (Lgy 70/81)5 där så kallad datalära införs i matematikämnet de i titeln 

nämnda linjerna (Skolöverstyrelsen 1980). Lgy 70 utgör läroplanens allmänna del och Supplement 

75 Lgy 70/81 utgör det som motsvaras av de senare kursplanerna i matematik, som de kallas för 

Lpf 94 och Gy11. Urvalet presenteras i kronologisk ordning. Sist kommer en granskning av den 

reviderade kursplanen för matematik som börjar gälla i juli 2021 (Skolverket 2021). 

Den undersökta perioden har en begreppslig förändring över tid. I Lgy 70/81 formuleras 

matematikens möte med digital teknik som datalära, där betoningen är på koncepten och logiskt 

tänkande, och inte kodning eller programmering. Dataläran var då en del av matematikämnets 

centrala innehåll. Lgy 70/81 beskriver matematiken på naturvetenskaplig och teknisk linje, med 

timplaner som visar läraren hur kursen bör struktureras. Dagens kurs-format tog form i den 

följande läroplanen, Lpf 94. 

I Lpf 94 togs dataläran helt bort ur matematiken och byts ut mot enstaka förekomster av 

tekniska hjälpmedel, datorprogram och grafritande räknare. Ämnet datalära delades i två och blev 

till dedikerade programmeringskurser, och det som kallas Datorkunskap (Rolandsson och Skogh 

2014, 19). I Gy11 får digital teknik i form av programmering och digitala hjälpmedel åter plats i 

matematiken. Det är alltså inte bara en begreppslig förändring utan även omvärderingar av den 

digital teknikens varande inom matematiken. 

Jag har valt att begränsa mig till den matematik som läses inom naturvetenskapligt och 

tekniskt program i gymnasiet. Syftet är att undersöka emfaser inom matematik och digital teknik, 

 
5 Eftersom Supplement 75 börjar gälla 1981 har jag valt att förkorta dokumentets namn till Lgy 70/81. 

Figur 1. Tidslinje för valt källmaterial. 
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och dessa två är högskoleförberedande linjer och eleverna läser majoriteten av matematiken som 

erbjuds på gymnasiet. Jag förväntar mig att det urvalet ger ett visst budskap om matematik och 

digital teknik. Innehållet i Lgy 70/81 är specifikt för naturvetenskaplig och teknisk linje. I 

kursplanen för Lpf 94 granskas matematikkurserna Matematik A-E och i Gy11 är det kurserna 

Matematik 1c, 2c, 3c, 4 och 5 som undersöks för att täcka in det som läses i naturvetenskaplig 

och teknisk linje i modernare tid och göra jämförelsen valid över den undersökta tidsperioden. 

Därmed utelämnas den matematik som är specifikt inriktad för gymnasieskolans alla andra 

program, som möjligtvis förmedlar andra budskap om matematik, vilket jag kommer återkomma 

till i den avslutande diskussionen. 

7. Resultat 

7.1 Läroplan 1970 (Lgy 70) och Supplement 75 (Lgy 70/81) 

Läroplan för Gymnasieskolan. 1, Allmän del (Lgy 70) kan sammanfattas som att gymnasiet i 

samarbete med hemmet ska hjälpa eleverna att utvecklas till fria individer och harmoniska 

människor (Skolöverstyrelsen 1970, 10–15). Individen ska ha möjlighet att utvecklas både 

intellektuellt och på ett personlighetsmässigt plan. Samhället beskrivs vara i snabb förändring och 

eleverna måste stimuleras till att ta del av samhällslivet. Internationella kontakter och förståelse 

för andra kulturer ska främjas (Skolöverstyrelsen 1970, 13). Matematiken nämns uttryckligen: 

Matematiken får allt större betydelse som kommunikationsfärdighet. Gymnasieskolan 
måste därför kunna erbjuda möjlighet åt eleverna att vidareutveckla sina matematiska 
färdigheter och därvid bl a kunna orientera sig om samt självständigt och kritiskt 
bedöma användningen av kvantitativa metoder inom skilda samhällssektorer 
(Skolöverstyrelsen 1970, 13).  

Eleverna ska även få insikt i hur den tekniska och naturvetenskapliga utvecklingen påverkar 

samhället och eleverna ska ges möjlighet att nå denna insikt i syfte att kunna ta ställning i frågor 

som rör teknik, privatliv och samhället i framtiden (Skolöverstyrelsen 1970, 13).  

Det görs referenser till att elevens utveckling inte bara är skolans ansvar, utan även hemmets 

ansvar, till exempel: ”Det gemensamma ansvaret och intresset för elevernas utveckling bör förena 

hem, skola och samhälle i ett fruktbärande samarbete” (Skolöverstyrelsen 1970, 11). Eleven ska 

anpassas till det demokratiska samhället genom gymnasiet och bli fria och självständiga individer, 

”[m]en friheten och självständigheten får inte utgöra självändamål. De måste vara grundvalen för 

samarbete och samverkan” (Skolöverstyrelsen 1970, 15). Andra principer, som tolerans och 

människolivets okränkbarhet innefattas i de demokratiska principerna som ska förmedlas. 
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Läroplan för gymnasieskolan. 2, Supplement 75. Matematik för treårig naturvetenskaplig linje och fyraårig 

teknisk linje (Lgy 70/81) inleds med tre koncisa mål med matematikundervisningen. Målen med 

undervisningen är att eleven ska ”bli väl förtrogen med några matematiska begrepp och metoder, 

förvärva färdighet i att tillämpa matematiska begrepp och metoder samt uppöva färdigheten i 

numerisk räkning även med tekniska hjälpmedel” (Skolöverstyrelsen 1980, 6). 

Detta följs av rubriken Huvudmoment, vilken beskriver matematikens innehåll. Här finns det 

som går att förväntas inom gymnasiematematiken för elever på naturvetenskaplig och teknisk 

linje, som gränsvärdesbegreppet och derivata, potenser, logaritmer, integralbegreppet och olika 

områden av geometri och trigonometri. Placerat näst sist i listan finns datalära. Momentet 

datalära ska innehålla ”Datalära, tolkning och skrivning av enkla program; enkla numeriska 

metoder för ekvationslösning och integralberäkning” (Skolöverstyrelsen 1980, 6). Sist i listan 

finns valbara fördjupningsområden (integrationsmetoder, differentialekvationer, fördjupad 

sannolikhetslära, vektorer, serier). 

Under rubriken Allmänna kommentarer – Studiernas syfte står det att  

Endast ett fåtal av eleverna kommer senare ägna sig åt matematik som vetenskap. För 
de flesta kommer matematiken att vara ett instrument som är nödvändigt för fortsatta 
studier eller senare yrkesverksamhet samt i rollen som samhällsmedborgare. 
Matematikundervisningen bör utformas med detta som utgångspunkt 
(Skolöverstyrelsen 1980, 6). 

Syftesbeskrivningen fortsätter med att matematiken är ett verktyg även i andra ämnen och 

därför ska exempel ges på matematiska tillämpningar inom dessa, samt att det historiska 

perspektivet ska finnas med då detta ”har stort principiellt värde och underlättar ofta elevernas 

förståelse för ämnet” (Skolöverstyrelsen 1980, 6). Områdena negativa tal, differentialkalkylen och 

sannolikhetslära föreslås som ämnen att göra historiska utblickar i, samt att nämna stora 

matematikers bidrag till dessa och andra områden. 

Under avsnittet Arbetssätt, också en del av Allmänna kommentarer, ges vägledning till hur 

läraren kan arbeta. Nya moment och begrepp ska införas i dialog med eleverna, och det är viktigt 

att eleverna når insikt om varför en matematisk definition är formulerad, inte bara att den är 

formulerad (Skolöverstyrelsen 1980, 6–7).  Betoning görs även på att eleven blir säker på den så 

kallade mekaniska räknefärdigheten, något som ska nås genom repetition. Därutöver beskrivs att 

muntliga moment bör förekomma där elever får presentera matematiskt tänkande i just muntligt 

format. Miniräknaren ska vara ett hjälpmedel för matematiken som helhet, men det görs tydligt 

att även förmågan att överslagsräkna och uppskatta rimligheten i ett svar inte får glömmas. 

Datalära och Numeriska metoder är de enda huvudmoment som tas upp uttryckligen under 

avsnittet Arbetssätt. För Datalära framgår att ”Dataläran är avsedd att vara en orienteringskurs, 

vars syfte är att eleven skall förstå att all databehandling styrs av program skrivna av människor. 
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Syftet är inte att utbilda eleverna till att skriva program” (Skolöverstyrelsen 1980, 7). Ett 

förtydligande av vad Datalära är och ska innehålla följer i en separat momentbeskrivning, där 

momentet i fråga har två delmoment. Det ena ska innehålla undervisning om datorns delar och 

”olika typer av databärare (såsom magnetband, hålkort, streckkodade etiketter)” 

(Skolöverstyrelsen 1980, 9). Även binär representation omnämns i detta delmoment. I det andra 

delmomentet ska tolkning av kod förekomma och enkla program skrivas. Själva skrivandet av 

enkla program ska göras med hjälp av så kallade flödesplaner. Programmeringen ska utföras i små 

steg för att lösa ett större problem. Förslag på program att skriva ges: program som räknar ut 

ränta på ränta, som skriver ut en värdetabell på en funktion inom ett intervall, eller simulerar 

tärningskast.  Sist nämns att demonstration av färdig kod också ska förekomma vilket 

rekommenderas göras vid studiebesök i samråd med samhällskunskapsämnet.  

Det andra specifika momentet som tas upp under Arbetssätt, Numeriska metoder, motiveras 

med den ökande förekomsten av datorer i samhället. Momentet Numeriska metoder ska 

förekomma i olika delar av matematikkursen (Skolöverstyrelsen 1980, 7). Under momentet 

Numeriska metoder ska ”[e]nkla metoder för iteration, stegning och simulering” förekomma, 

både med dator och programmerbar miniräknare, för att hitta metoder för problemlösning 

(Skolöverstyrelsen 1980, 7). Detta exemplifieras med olika uppgifter med upprepade beräkningar, 

som Newton-Raphsons metod, där målet är att “[e]lever övas i att skriva program efter algoritmer 

i punktform eller flödesform” (Skolöverstyrelsen 1980, 10). 

7.2 Läroplan 1994 (Lpf 94) och Kursplan 1994/2003 

I den allmänna delen av Lpf 94 konstateras att läroplanen gäller för hela gymnasieskolan och att 

de nationella programmen och kurserna ska komplettera de förekommande allmänna 

formuleringar (Skolverket 1994, 2–3). Bilagan om skolans värdegrund inleds med att ”[d]et 

offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund” (Skolverket 1994, 7). Skolans verksamhet ska 

förmedla demokratiska värderingar om bland annat människolivets okränkbarhet, jämställdhet, 

individens frihet och solidaritet med utsatta. Eleverna ska genom skolan få en trygg identitet som 

inte bara kan relateras nationellt utan även globalt, och utbyten samt internationella kontakter ska 

främjas. Trakasserier, mobbning och främlingsfientlighet ska motarbetas med kunskap och öppen 

diskussion, och eleven ska anpassas till ett Sverige som internationaliseras. 

Samhället sägs vara i snabb förändringstakt, vilket är ett skäl till att kritiskt tänkande och 

förmåga att hitta och ta till sig ny kunskap är viktigt att utveckla hos eleven (Skolverket 1994, 8). 

Olika perspektiv ska få plats i undervisningen. Det ska förekomma perspektiv som lyfter 

kunskapernas relation till det framtida yrkeslivet och det etiska perspektivet ska ge elever 
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möjlighet att utveckla sina personliga åsikter. Miljöperspektivet ska ge eleverna en förståelse för 

hur de själva kan bidra till att minska miljöskador och ge förutsättningar för dem att ta del av 

globala miljöfrågor och medverka till hållbar utveckling. Det sista perspektivet som nämns är det 

internationella, där elevers dagliga verklighet ska ges ett globalt sammanhang, för att främja 

förståelse över nations- och kulturgränser. 

Begreppet kunskap diskuteras. ”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra” (Skolverket 

1994, 9). Undervisningen ska kombinera dessa olika former för att allsidighet är ett mål i sig. 

Förmågan att få en överblick, se sammanhang och samband ses som viktiga delar i elevernas 

fortsatta kunskapsutveckling, eftersom skolan inte kan förmedla all tänkbar kunskap. Ytterligare 

ett perspektiv presenteras – det historiska perspektivet – i syfte att få eleverna att förstå att 

kunskaper är relativa och för att de ska ges förmåga i ”dynamiskt tänkande” (Skolverket 1994, 9). 

I bilaga 4 presenteras ämnet matematik med en syftesformulering som gäller för ämnet i sin 

helhet, oavsett kurs (A-E) (Skolverket 1994, 40). Den allra första meningen säger att ”[m]atematik 

är ett nödvändigt verktyg såväl för andra ämnen inom den gymnasiala utbildningen som för ett 

flertal ämnesområden inom den eftergymnasiala studier” (Skolverket 1994, 40). Elevers tillit till 

det egna matematiska tänkandet och den egna förmågan att både lära sig och att använda 

matematik ska utvecklas. Elevernas nyfikenhet, analytiska förmåga, kreativitet och ihärdighet vid 

matematisk problemlösning samt ”förmåga att generalisera, abstrahera och estetiskt fullända 

lösningar och resultat” ska främjas i undervisningen (Skolverket 1994, 40). Syftet är även att 

eleverna ska få ”uppleva tillfredställelsen” i att behärska matematikens begrepp, mönster och 

samband och i problemlösning, samt matematiska symbolers värde, och:  

Väsentligt är att eleverna lär sig förstå och föra matematiska resonemang, skapa och 
använda matematiska modeller och kritiskt granska deras förutsättningar, möjligheter 
och begränsningar samt lär sig redovisa sina tankegångar muntligt och skriftligt 
(Skolverket 1994, 40). 

Även den historiska aspekten ryms in, i sista stycket i Syftet. Kunskap om att matematik 

funnits i äldre kulturer ska förmedlas samt att matematiken är ett område som också utvecklas. 

Allra sist i samma stycke nämns att elever ska bli förtrogna med att använda datorer och 

miniräknare som matematiska verktyg.  

Efter syftesformuleringen kommer rubriken Karaktär och struktur. ”Matematik är ett sätt att 

undersöka och strukturera teoretiska och praktiska problem … [och] ett sätt att tänka med inslag 

av både intuition och logik” (Skolverket 1994, 40). Matematik är att formulera hypoteser och 

resonemang, och genom bevisföring övertyga andra om att en tankegång är korrekt. Skolverket 
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skriver att matematiken bygger på ”några få egenskaper som är intuitivt naturliga och utifrån 

dessa härleds sedan andra egenskaper och samband” (Skolverket 1994, 40). 

 Tekniska hjälpmedel har förändrat matematikens innehåll och metoder (Skolverket 1994, 40). 

Framför allt har tekniska hjälpmedel påverkat de numeriska och grafiska delarna av matematik, 

där rutinfärdigheter har blivit överflödiga och en betoning på att kunna kritiskt granska resultat 

behövs för att väga upp för de snabba svar som tekniken kan ge. ”Inriktning mot förståelse, 

analys av hela lösningsprocedurer och kritisk granskning av resultat samt förmåga att dra 

slutsatser blir viktigare än isolerad färdighetsträning” (Skolverket 1994, 40). 

 Problemlösningsmoment ska innefatta lösningar både med och utan hjälp av miniräknare och 

dator, då olika metoder berikar varandra.  

Problemlösning, matematiska modeller, kommunikation och matematikens idéhistoria är fyra 

viktiga aspekter enligt Skolverket, som ska förekomma i undervisningen. De ingående 

kunskapsområdena klargörs också för gymnasiematematiken som helhet: ”aritmetik, geometri, 

trigonometri, sannolikhetslära, statistik, algebra, funktionslära, differential- och integralkalkyl” 

(Skolverket 1994, 40). 

Kursmålen i Matematik A finns med i Lpf 94, men inte några av de högre matematikkurserna. 

Målet med A-kursen är att ge eleven de matematiska kunskaper som krävs för att ta ställning i 

vardagliga situationer, både i privatliv och i samhället i övrigt, samt att ge en grund för det 

framtida arbetslivet och fortsatta studier (Skolverket 1994, 41). Kursens centrala innehåll är 

formulerat under ”Efter genomgången kurs skall eleven”, följt av momenten aritmetik, geometri 

& trigonometri, statistik, algebra. Det finns tre omnämningar som direkt relaterar till digital 

teknik. Under aritmetik står att eleven ska ha fått erfarenhet av att använda datorprogram vid 

beräkningar. Under statistik står att eleven ska kunna presentera tabeller och diagram med hjälp 

av tekniska hjälpmedel, vilket givetvis inte nödvändigtvis betyder digital teknik, men får ses som 

nära nog med tanke på hur nedskurna de digitala momenten är. Sist finns digital teknik under 

funktionslära, att kunna ”utnyttja” en grafritande räknare (Skolverket 1994, 41). 

För att undersöka innehållet i de andra matematikkurserna har jag använt en kursplan som 

publicerats digitalt och signerats 2003 av Skolverket, där kurserna B-E är noterade att de är från 

SKOLFS:1997:3, och A-kursen är SKOLFS: 1994:9, och oförändrad mot innehållet i Lpf 94.  

I kurs B är målet med kursen att ”ge ökade insikter i matematiska begrepp och metoder för att 

med matematiska modeller kunna lösa problem inom olika områden” (Skolverket 2003, 2). 

 I kurs C beskrivs kursens mål som följande: 

Målet för kursen är att ge eleven breddade och fördjupade kunskaper för att kunna 
lösa problem som gäller förändring och extremvärden samt att ge eleven insikter i hur 
en statistisk undersökning görs och värderas (Skolverket 2003, 2). 
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Under algebra & funktionslära nämns att eleven ska kunna använda datorprogram för att 

undersöka matematiska modeller och inom differentialkalkyl ska grafritande hjälpmedel användas 

(Skolverket 2003, 3). 

 I kurs D är målet 

att ge eleven de matematiska kunskaper som krävs för högre studier inom bl.a. 
beteendevetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap liksom inom de 
naturvetenskapliga utbildningar som är mindre matematikintensiva (Skolverket 2003, 
3). 

Eleven ska kunna använda grafisk/numerisk programvara för integralberäkning inom 

problemlösning (Skolverket 2003, 4). 

I kurs E är målet  

att ge eleven de fördjupade kunskaper som krävs för högre studier på 
matematikintensiva utbildningar. Eleven skall i ett mindre projektarbete utveckla sin 
förmåga att under eget ansvar arbeta med en problemställning (Skolverket 2003, 4). 

Vad gäller förekomsten av matematikens historia finns det som en kort formulering för 

betyget Väl Godkänd på alla kurser A-E, ”[e]leven har insikt i matematikens idéhistoria” 

(Skolverket 2003, 1–5). 

7.3 Läroplan 2011 (Gy11) och Kursplan 2011 

Gy11 inleds med, under rubriken Skolans värdegrund och uppgifter – Grundläggande värden, att: 

”Skolväsendet vilar på demokratins grunder” (Skolverket 2011, 1). Det livslånga lärandet ska 

främjas, tillsammans med respekt för de mänskliga rättigheterna och demokratiska värderingar. 

Alla människors lika värde, individens frihet & integritet och solidaritet med sina medmänniskor 

är något som utbildningen ska både visa upp och förmedla. Vidare ska gymnasieskolan ge alla 

elever möjlighet att utveckla kunskaper som främjar entreprenörskap, företagande och 

innovationstänkande, för det framtid yrkeslivet (Skolverket 2011, 3). Elevens digitala kompetens 

ska också utvecklas genom gymnasiet, samt en kritisk och ansvarsfull förståelse för digital teknik. 

Fyra perspektiv ska förmedlas genom gymnasiet:  

• det etiska perspektivet, att ta personliga ställningstaganden, 

• miljöperspektivet, att se sin roll och möjlighet att påverka i miljöfrågor 

• det internationella perspektivet för internationell solidaritet och ge kunskaper om 

Europeiska unionen samt insikt i Sveriges kulturella mångfald, samt 

• det historiska perspektivet, för att förstå sin samtid och framtiden och för att inse 

kunskapers relativitet samt kunna tänka dynamiskt (Skolverket 2011, 4).  
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Kunskapsbegreppet mångtydighet diskuteras – begreppet innefattar fakta, färdighet, förståelse 

och förtrogenhet – och det ska förmedlas till eleven att nya kunskaper och insikter är vägen till 

personlig utveckling. 

Kursplanen för matematik 2011 har en inledning som i sin första formulering konstaterar att 

matematiken har en flertusenårig historia och har utvecklats av och inom många olika kulturer 

(Skolverket 2010, 1). Matematik har formats av både praktiska behov och mänsklig 

upptäckarglädje, och matematisk kommunikation är ungefär lika över hela världen. I och med att 

samhället digitaliseras skriver Skolverket att matematik används i alltmer komplexa situationer. 

Det nämns att ”[m]atematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken” (Skolverket 

2010, 1). Sist i ämnets inledning skrivs att ”[y]tterst handlar matematiken om att upptäcka 

mönster och formulera generella samband” (Skolverket 2010, 1).  

Rubriken som följer inledningen är Ämnets syfte, som inleds med att eleven ska utveckla 

förmågan att arbeta matematiskt (Skolverket 2010). Vad som menas med att arbeta matematiskt 

är: begreppsförståelse, metoder, problemlösningsstrategier, kunna använda matematik i samhälls- 

och yrkessituationer. Eleven ska utmanas i undervisningen, för att stärka kreativiteten och 

fördjupa förståelsen. De ska även utveckla förmågan ”att sätta in matematiken i olika 

sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle” (Skolverket 2010, 1). Varierad 

undervisning ska förekomma, bland annat matematik som relateras direkt till det program eleven 

läser och innefatta relevanta verktyg för programmet. Digitala verktyg nämns sist i 

syftesformuleringen, där syftet med digitala verktyg är att vara hjälpmedel vid problemlösning, ett 

sätt att bredda uppfattningen om vilka områden matematik kan användas inom, samt fördjupa 

matematikkunnandet.  

Kursplanen sammanfattas till sju förmågor: 

1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan 
begreppen. 
2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. 
3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, 
metoder och resultat. 
4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och 
utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. 
5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 
6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. 
7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 
yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang (Skolverket 2010, 1). 

Matematikämnet har totalt 11 kurser, men jag har som tidigare nämnt i kapitlet valt att 

begränsa mig till de fem kurserna Ma1c, Ma2c, Ma3c, Ma4 och Ma5 för att se till förekomster av 

digital teknik, programmering och dylikt inom det centrala innehållet. Resultatet är som följer: 
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Ma1c har 20 delmoment, varav 17 är om matematiska begrepp eller metoder. Resterande 3 

delmoment under rubriken Problemlösning är:  

1. Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, 
såväl med som utan digitala verktyg och programmering.  
2. Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar 
i andra ämnen. 
3. Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria (Skolverket 
2010, 10). 

I kurs Ma2c, Ma3c och Ma4 är punkt 1 och 3 identiska med Ma1c, och i punkt 2 har endast 

”privatekonomi” strukits (Skolverket 2010, 19; 2010, 24; 2010, 28). Ma5 är också identisk på 

punkt 1 och 3, men punkt 2 är annorlunda formulerad och även specificerad. Här ska även 

omfångsrika problem som berör derivata och integraler samt matematiken och digitala verktygs 

möjligheter och begränsningar i problemlösning ska utforskas (Skolverket 2010, 31). Punkt 1 är 

den enda som explicit nämner programmering i kursplanen. Därutöver finns omnämningar av 

kalkylprogram och digitala verktyg för statistik  (Skolverket 2010, 9; 2010, 18). 

7.4 Kursplan 2021 

Eftersom denna revision är så lik kursplanen 2011 kommer den att beskrivas i relation till sin 

föregångare.  

Den reviderade kursplanen, som träder i kraft 1 juli 2021, är i inledning och syfte nästan 

identiskt formulerad som kursplanen för 2011 (Skolverket 2021, 1). Den skiljer sig när 

matematiken nämns som ett verktyg, då det står att ”[m]atematik är även ett verktyg inom 

vetenskaper och yrkesliv samt har en avgörande roll inom naturvetenskap” (Skolverket 2021, 1, min 

kursivering). Det är också 6 förmågor (tidigare 7) som eleverna ska få förutsättning för att 

utveckla:  

1. Förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan 
begrepp. 
2. Förmåga att hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och 
med verktyg. 
3. Förmåga att analysera och lösa problem med hjälp av matematik. 
4. Förmåga att tillämpa, formulera och utvärdera matematiska modeller.  
5. Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. 
6. Förmåga att kommunicera matematik muntligt, skriftligt och i handling. (Skolverket 
2021, 1) 

Förmågan att tillämpa matematiken i samhälleliga eller historiska sammanhang är borttagen, 

och finns i stället under den utökade rubriken Problemlösning, verktyg och tillämpningar (PVT) i 

det Centrala innehållet. Jämfört med den föregående kursplanen har punkt 3 ”att formulera” 
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problem tagits bort, på punkt 4 har den ”realistiska situationen” tagits bort, på punkt 5 har 

”bedöma” tagits bort, och finns också numera under PVT. 

Rubriken PVT har fler innehållspunkter än Problemlösning i Kursplan 2011. Fördelningen på 

kurserna i sin helhet är på mellan 15–21 innehållspunkter, och 5–7 under PVT. Ma1c har flest 

innehållspunkter, 21, varav 7 är under PVT. Av dessa 7 är 2 specifika för Ma1c – att kunna 

använda kalkylprogram för att beräkna ränta och amortering, och att använda problemlösning för 

att se generella mönster och samband. Dessa två punkter följer inte med i de senare kurserna.  

I Ma2c, Ma3c och Ma 4, finns under PVT:  

- Användning av digitala verktyg, även symbolhanterande, för att effektivisera 
beräkningar och komplettera metoder, till exempel vid ekvationslösning, derivering, 
integrering och hantering av algebraiska uttryck. 

- Problemlösning som omfattar begrepp och metoder i kursen, med särskild 
utgångspunkt i karaktärsämnen och samhällsliv.  

- Användning av programmering som verktyg vid problemlösning, databearbetning 
eller tillämpning av numeriska metoder.  

- Tillämpning och formulering av matematiska modeller i realistiska situationer. 
Utvärdering av matematiska modellers egenskaper och begränsningar. 

- Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria (Skolverket 
2021, 22). 

I Ma5 tillkommer omfångsrika problem till PVT som egen punkt, och relatering till 

karaktärsämnen och samhällsliv försvinner (Skolverket 2021, 24). 

8. Analys 

I följande avsnitt presenteras analysen efter hur de tre emfaserna förekommit och förändrats 

inom de svenska läroplanerna i matematik. 

8.1 Fundamental matematik 

8.1.1 FM i Lgy 70 och Lgy 70/81 

Jag har inte hittat några formuleringar i den allmänna delen (Lgy 70) som går att tolka som FM. 

I syftesformuleringen till Lgy 70/81 står först och främst att  

Endast ett fåtal av eleverna kommer senare ägna sig åt matematik som vetenskap. För 
de allra flesta kommer matematiken att vara ett instrument som är nödvändigt för 
fortsatta studier eller senare yrkesverksamhet samt i rollen som samhällsmedborgare. 
Matematikundervisningen bör utformas med detta som utgångspunkt 
(Skolöverstyrelsen 1980, 6). 
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Därefter följer att matematiken är ett hjälpmedel för andra ämnen. Det är alltså först en 

deklaration vad meningen med matematikundervisningen inte är, och sedan upprepade 

påståenden som betonar att matematik är ett instrument (verktyg) och ett hjälpmedel för andra 

sammanhang. Det är ett väldigt tydligt exempel på FM. De akademiska ambitionerna och tonas 

till och med ned i att väldigt få ska ”ägna sig åt matematik som vetenskap”, oavsett hur sant det 

är. Med andra ord, om du inte ska syssla med matematik som vetenskap så är matematiken bara 

ett verktyg. Det går också att tolka matematikens användning i vardagliga sammanhang (i yrket 

och som medborgare) som ett uttryck för MTS. Men, på grund av att Skolöverstyrelsen explicit 

skriver att matematiken är ett verktyg i dessa sammanhang, tolkar jag det ändå att det är FM det i 

huvudsak handlar om, exempelvis att det är ett verktyg för att utföra hushållsberäkningar eller 

ytligt förstå statistik inom politik. Det är till exempel inte vad ett matematiskt tankesätt kan 

tillföra eller begränsa i ens vardagliga liv som avses. 

Skolöverstyrelsen skriver att ”[u]ndervisningen bör också ge historiska aspekter och utblickar 

på matematiken” (Skolöverstyrelsen 1980, 6). Dessa aspekter lyfts för det ”principiella värde” det 

medför för eleven, och är inskjutet som sista stycket i syftesformuleringen. En välvillig tolkning 

hade varit att kategorisera detta som en ansats till både MTS och KIM. En sådan tolkning måste 

dock avfärdas på grund av två argument. Det första argumentet är att det är sist i 

syftesformuleringen, vilket har klara likheter med de pliktskyldigt inklistrade värderingarna och 

aspekterna som Seah m.fl. påpekade angående den australiska läroplanen (Seah m.fl. 2016, 15). 

Det andra argumentet är att historiska aspekter inte finns med överhuvudtaget under kursens 

Huvudmoment (Centralt innehåll). Det är alltså ett bihang till den riktiga matematiken, något att 

kort lyfta i samband med genomgång av ett riktigt innehållsmoment. 

Under Arbetssätt menar Skolöverstyrelsen att ”[d]ialog mellan lärare och elev är viktig även 

för det individuella arbetet. Det är vidare angeläget att eleverna inser varför man utformat en 

matematisk definition [eller sats] på ett visst sätt”(Skolöverstyrelsen 1980, 6). Att lektionerna ska 

innehålla dialog mellan lärare och elev på detta vis kan ses som ett sätt att bättre förmedla 

matematikens process, något som kännetecknar KIM. Det är dock viktigt att poängtera att detta 

står under Arbetssätt, inte Studiernas syfte, och jag tolkar det därför som ett råd för att bättre 

förmedla synen på matematiken som ett verktyg från lärare till elev. Det förändrar inte svaret på 

frågan ”Varför ska jag lära mig detta?” – svaret enligt mig är fortfarande tydligt givet av 

Studiernas syfte, alltså FM. 

När det kommer till digital teknik skriver Skolöverstyrelsen att ”[m]iniräknare bör vara ett 

hjälpmedel inom alla moment” (Skolöverstyrelsen 1980, 7). De anser dock att huvudräkning, att 

räkna med papper och penna och att kunna överslagsräkna fortfarande är viktigt och inte bör 
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överses på grund av miniräknaren. Miniräknaren är alltså ett verktyg och det nämns inte mer vad 

miniräknaren tillför än det, vilket jag tolkar som FM. 

Det gemensamma med Dataläran och Numeriska metoder är alltså att de båda momenten är 

relaterade till att förstå och till viss del använda datorer för matematik. Här nämns att syftet med 

dataläran ”inte [är] att utbilda eleverna till att skriva program” (Skolöverstyrelsen 1980, 7). Eleven 

ska i stället förstå att alla program skapas av människor. I Numeriska metoder ska både dator och 

miniräknare användas för att göra upprepade beräkningar (Skolöverstyrelsen 1980, 10). Datorn 

avdramatiseras till ett verktyg som kan göra upprepade beräkningar och följa enkla instruktioner, 

vilket är emfas FM. 

8.1.2 FM i Lpf 94 och Kursplan 1994/2003 

I Lpf 94 konstateras i den första raden av syftesformuleringen att ”[m]atematik är ett nödvändigt 

verktyg såväl för andra ämnen inom den gymnasiala utbildningen som för ett flertal 

ämnesområden inom den eftergymnasiala studier” (Skolverket 1994, 40). Synen att matematik är 

ett verktyg tolkas som FM. Sista stycket i syftesformuleringen står det att 

Eleverna skall få förståelse för att matematiken har sitt historiska ursprung i många 
äldre kulturer och få inblickar i hur matematiken utvecklats och fortfarande utvecklas 
samt lära sig att med förtrogenhet och omdöme använda sig av miniräknare och 
datorer som matematiska verktyg (Skolverket 1994, 40).  

Det är två väldigt skilda saker som sägs i detta citerade stycke. Min tolkning är att 

matematikens historia är ett bihang i Lpf 94, följt av att digital teknik är ett uttalat verktyg och ett 

sätt att främja undervisning med emfas FM, då detta omaka par slogs ihop till ett avslutande 

stycke i syftet. Att matematikens historia är ett bihang styrks av att det endast förekommer som 

en slentrianformulering i betygskriterierna ”Eleven har insikt i matematikens idéhistoria” 

(Skolverket 2003, 1–5). Samtliga mål för kurserna A-E (se kap. 7.2) leder på ett eller annat sätt till 

att matematiken är ett verktyg för andra ämnen och ett sätt att ta sig an framtida studier. 

Undantaget är kurs B där bara begrepp och metoder för problemlösning nämns, utan vidare 

motivering, vilket gör att alla de fem kursernas mål är i emfas FM. 

En viktig detalj är att digitala verktyg har fått en klart nedtonad roll. Uttryckligen är datorn och 

miniräknaren verktyg, inte hjälpmedel eller sätt att nyansera matematiken. Rent krasst är datorn 

och miniräknaren samma sak i denna kursplan – den förra en större och mer otymplig version av 

den senare. Detta är ett sätt att använda digital teknik som ett led i emfasen FM. 
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8.1.3 FM i Gy11 och Kursplan 2011 

I den allmänna delen, som riktar sig till gymnasieskolan som helhet, står att ”Skolan ska bidra till 

att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och 

innovationstänkande vilka ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning, genom företagande 

eller anställning” (Skolverket 2011, 3). Det går att tolka som både FM och MTS beroende på om 

matematiken är ett verktyg för att främja entreprenörskapet, eller om matematiken är en del av 

entreprenörskapet. Skolverket uttrycker dock att det främst handlar om sysselsättning och det 

tolkar jag som att skolämnena (vilka de än är) ska vara verktyg för detta ändamål, inklusive 

matematiken vilket leder tolkningen till FM. Detta är dock en formulering i den allmänna delen 

och min tolkning är dessutom inte uppenbar, varför den inte ska ses som kännetecknande för 

Gy11:s allmänna del, särskilt med tanke på att resterande formuleringar är antingen MTS eller 

KIM. 

I inledningen av kursplanen för matematik 2011 står det först om matematikens historia, 

ursprung och karaktär. I syftet förekommer digital teknik, ”[i] takt med att samhället digitaliseras 

används matematiken i alltmer komplexa situationer” (Skolverket 2010, 1). Matematiken är något 

som ska användas i digitala sammanhang, men att tolka det entydigt som FM är svårt att motivera. 

Senare i inledningen nämns att ”[m]atematik är även ett verktyg inom vetenskap för olika yrken” 

(Skolverket 2010, 1). Det citatet är en formulering som stämmer överens med mina kriterier för 

FM, men det är inte en stark betoning på att matematiken är ett verktyg, då de använder ordet 

”även”. Orden följs dessutom av att ”[y]tterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och 

formulera generella samband” (Skolverket 2010, 1). Matematiken som ett verktyg förefaller vara 

sekundärt i inledningen av Kursplan 2011. 

Digital teknik nämns i slutet av syftet:  

I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 
använda digitala verktyg för att lösa problem, fördjupa sittmatematikkunnande och 
utöka de områden där matematikkunnandet kan användas (Skolverket 2010, 1). 

Digital teknik är inte en del av FM med hänvisning till detta citat. 

I syftet i kursplanen förekommer inga uttalade förekomster om matematiken som tolkas som 

FM. Att eleven ska ha förståelse för begrepp och metoder nämns i syftet och i punkt 1 bland de 

sju förmågorna (se kap. 7.3) och att lösa uppgifter av standardkaraktär utgör punkt 2, men det 

måste också vägas mot att matematik uttrycks vara något annat än ett verktyg. 

Det centrala innehållet i Kursplan 2011 anser jag inte spegla varken den allmänna läroplanen 

eller den specifika kursplanen – innehållet är tydliga FM-moment i majoritet (att lära sig begrepp 

och metoder), med de avslutande tre momenten (av totalt 12–20 moment per kurs) som knyter 

an till de formuleringar som menar att matematiken är mer än ett verktyg. Det är alltså en 
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diskrepans mellan mängden FM i ämnets beskrivning och ämnets faktiska innehåll, då jag 

noterade endast ett fåtal omnämningar som jag kategoriserade som FM i ämnets inledning och 

syfte. Matematikens historia (de inledande orden i syftet!) samt mönster och generaliserbarhet är 

reducerade till var sin punkt under Problemlösning. Jag vill poängtera att det inte är 

nödvändigtvis fel att det är en diskrepans, utan kursplanen kan förstås som vad som ska göras 

(centralt innehåll) och hur och med vilket ändamål det ska göras (syftet i kursplanen, allmänna delen 

av Gy11). Det borde dock finnas mer överlappning däremellan, till exempel att något av det 

konkreta matematiska arbetet nämns i inledning och syfte. Som det ser ut är det (minst) två olika 

budskap om matematik som förmedlas. 

Angående hur digitala verktyg och programmering beskrivs och förekommer i det Centrala 

innehållet möter det inte syftesformuleringen, att användbarheten med digital teknik är att bredda 

matematikförståelsen. Formuleringen ”såväl med som utan digitala verktyg och programmering” 

(Skolverket 2010, 10) är trevande, och borde åtminstone förekommit i fler moment än 

Problemlösning, om nu breddandet av den matematiska förståelsen genom digital teknik var 

avsikten. Möjligtvis har förhoppningen varit att skolor och lärare ska tolka detta som att digital 

teknik ska spridas ut jämnt över kursinnehållet. Det finns inga garantier i en sådan formulering 

menar jag, med hänvisning till att läroplaner utformas med ”förhoppning” att budskap når ut 

(Roberts 1982, 250) och att lärare fokuserar på det centrala innehållet (Seah m.fl. 2016, 15). Det 

är därmed ett outtalat budskap om ämnet när diskrepansen mellan FM och andra emfaser är så 

stor, att det viktigaste är just FM och inte ”det andra”. 

8.1.4 FM i Kursplan 2021 

Matematikens inledning och syftesformulering är nästan identisk med föregående Kursplan 2011, 

som nämnts i kap. 7.4. Skillnaden i inledningen, med tillägget att ”[matematik] har en avgörande 

roll inom naturvetenskap” (Skolverket 2021, 1) anser jag öka betoningen på matematiken som ett 

verktyg och alltså är en utökning av emfasen FM. 

Det finns en förändring av förmågorna (se kap. 7.4), som minskat från 7 till 6 förmågor och 

även ett par nyckelord har tagits bort, och placerats i det Centrala innehållet. Det som ändrats är 

att realistiska modeller, att formulera problem, att bedöma resonemang, och historisk, samhällelig och 

yrkesrelation till matematiken flyttats. Alla de förflyttade formuleringarna (utom matematikens 

historia) kan ses som delar av en tillämpad matematik, och den modifierade listan på 6 förmågor 

är mer strömlinjeformad och talar för en mer abstrakt matematik som huvudbudskap. 

Slutsatsen om Kursplan 2021 är att den bär många formuleringar som jag tolkar som annat än 

FM, samt att det centrala innehållet i stora delar är FM. Med samma argumentation som i fallet 
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med Gy11 (kap. 8.1.3) kan det vara så att momenten som liknar FM behövs för att kunna göra en 

meningsfull undervisning i en annan emfas, men att diskrepansen blir ännu tydligare när 

förmågorna har blivit mer abstrakta. 

8.2 Matematik, teknik och samhälle 

8.2.1 MTS i Lgy 70 och Lgy 70/81 

I den allmänna delen nämns matematik uttryckligen som en växande kommunikationsform och 

viktig för samtliga elever, i en samhällelig kontext (Skolöverstyrelsen 1970, 13). Det är en emfas 

på MTS då det medborgerliga och vardagliga livet är det uttryckta målet för matematisk 

kommunikation enligt den skrivelsen. Jag tolkar det även som MTS när det gäller fostrandet av 

internationella kontakter, som nämns i samband med den matematiska kommunikationen 

(Skolöverstyrelsen 1970, 13).  

Den tekniska och naturvetenskapliga utvecklingen påverkar de villkor och därav 
följande problem inom olika områden vilka människan som medborgare har att ta 
ställning till (Skolöverstyrelsen 1970, 13).  

Även detta citat, på samma sida som formuleringarna om matematisk kommunikation tolkar 

jag som emfas MTS. 

De demokratiska principerna, som människolivets okränkbarhet, är också potentiellt MTS 

(Skolöverstyrelsen 1970, 15). Frågor som är av typen ”Vad är lämpligt att räkna på” skulle kunna 

diskuteras, och hur matematik kan vara ett perspektiv för att visa på samhällets uppbyggnad. 

Uppgifter som betonar talens makt för att påverka åsikter ryms även under de demokratiska 

principerna, som i fallet med affischerna i kap. 4.3. 

I Lgy 70/81 finns endast ett fåtal formuleringar som skulle kunna tolkas som MTS, men som 

avfärdats på grund av betoningen att matematiken är ett verktyg (och alltså FM) och därmed inte 

ett sätt att tänka annorlunda i det vardagliga eller medborgerliga livet (se kap. 8.1.1). Momentet 

Datalära beskrivs vara orienterande för eleven, och samplanering med samhällskunskapsämnet 

behövs enligt Skolöverstyrelsen, något som pekar på att Dataläran är MTS (Skolöverstyrelsen 

1980, 7). Matematikens betydelse, uttalad eller outtalad, för samhället finns alltså nästan 

uteslutande i den allmänna delen, och det finns inte uttryckt i kursens huvudmoment att lyfta 

frågor av den här sorten i matematiken. 
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8.2.2 MTS i Lpf 94 och Kursplan 1994/2003 

I den allmänna delen görs breda anslag på en demokratiskt utformad utbildning för 

gymnasieeleverna (Skolverket 1994, 7). Perspektiven etiskt, internationellt, miljö- och 

yrkesperspektivet är liksom de demokratiska principerna MTS, då matematiken i teorin kan 

knytas till frågor som berör samhället (Skolverket 1994, 8–9). Här finns en ingång till diskussion 

till varför det är olämpligt att räkna på människors värde eller människors ”samhälleliga kostnad”, 

vilket knyter an till både ett etiskt och historiskt perspektiv, eller matematikens betydelse för 

miljöfrågor. Detta är dock allmänna formuleringar och värderas av mig inte lika högt som 

meningen med matematik, det är ju till stor del upp till den enskilda skolan eller läraren att väva 

in dessa perspektiv i undervisningen i sin helhet. Det som är skrivet i själva kursplanen är mer 

direkt i kommunikationen om vad matematik ska vara. Det finns dock inga formuleringar i 

kursplanen för Lpf 94 som går att tolka som tydliga budskap om matematik och samhället, som 

ju är bärande i kategorin MTS. 

8.2.3 MTS i Gy11 och Kursplan 2011 

Gy11 inleds med de demokratiska principerna, individens frihet & ansvar och solidariteten som 

ska genomsyra hela gymnasieskolan och lärarnas arbetssätt (Skolverket 2011, 1). Applicerat på 

matematikämnet är det i huvudsak MTS som dessa formuleringar rör det samlade budskapet om 

matematiken som ämne. Det säger också någonting implicit om vad matematiken inte ska 

användas till – matematik ska inte användas på sätt som kränker exempelvis tanken om alla 

människors lika värde och solidaritet med utsatta (till exempel genom att räkna på människor 

som kostnader för samhället). 

I Kursplan 2011 är syftet med matematik bland annat att undervisningen ”ska … bidra till att 

eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för 

individ och samhälle” (Skolverket 2010, 1). Just för att Skolverket påpekar att eleven ska ”se 

[matematikens] betydelse för individ och samhälle” tolkar jag formuleringen som MTS. Även 

förmåga 7, ”relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang” (Skolverket 2010, 1) kan tolkas som MTS. 

I det centrala innehållet är det bara ett delmoment som tydligt passar in på MTS, 

”Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen” som finns 

för Ma1c till Ma4 under Problemlösning (Skolverket 2011). Ser man denna läroplan för sina 

delkomponenter har kursplanen en ganska god överenstämmelse mellan syfte/inledning och 
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centralt innehåll för MTS, men att de breda demokratiska betoningarna i den allmänna delen 

saknas. 

8.2.4 MTS i Kursplan 2021 

MTS i Kursplan 2021 är på ungefär samma nivå som i föregående kursplan. I syftet står 

fortfarande att eleven ska utveckla sin kunskap om matematikens betydelse för samhällsliv 

(Skolverket 2021, 1). Bland förmågorna (nu 6, tidigare 7) är det just förmågan att sätta 

matematiken i samhällelig kontext som flyttats till det centrala innehållet, under Problemlösning, 

verktyg och tillämpningar. Det är svårt att tolka vilken praktisk betydelse det får, men jag vill 

poängtera att det är ett borttagande av formuleringen från förstasidan, och förekomsten är bara 

en i mängden under det centrala innehållet nu. Därför kan det tolkas som att MTS fått försämrad 

ställning. 

8.3 Kunskapsutveckling inom matematik 

8.3.1 KIM i Lgy 70 och Lgy 70/81 

I den allmänna delen (Lgy 70) nämns att skolan ska ”främja [elevernas] utveckling till harmoniska 

människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar” (Skolöverstyrelsen 1970, 

10), vilket kan tolkas som KIM om vi applicerar denna allmänna formulering på matematiken. 

Hur det praktiskt skulle gå till är svårare och säga, och formuleringen bör inte tillskrivas alltför 

stor betydelse 

I den matematikspecifika delen (Lgy 70/81) är det ett fåtal formuleringar som kan tolkas som 

KIM, som överskuggas av det övergripande synsättet att matematik är ett verktyg (och således 

har jag tolkat det som FM). Exempel på det är att ”[d]ialog mellan lärare och elev är viktig även 

för det individuella arbetet” (Skolöverstyrelsen 1980, 6), som fanns under rubriken Arbetssätt och 

inte syftet i Lgy 70/81 (se kap. 8.1.1). De historiska aspekterna som lyfts för det ”principiella 

värde” aspekterna medför (Skolöverstyrelsen 1980, 6)  är svåra att motivera som ett genuint 

försök till att placera matematiken i ett sociologiskt eller historiskt sammanhang (KIM), eftersom 

matematikens historia inte finns som delmoment av kursen. 

8.3.1 KIM i Lpf 94 och Kursplan 1994/2003 

I den allmänna delen av Lpf 94 nämns det historiska perspektivet som ska genomsyra gymnasiet: 

”Undervisningen skall ge ett historiskt perspektiv, som bl.a. låter eleverna utveckla beredskapen 
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inför framtiden, förståelsen för kunskapers relativitet och förmågan till dynamiskt tänkande” 

(Skolverket 1994, 9). Detta kan appliceras på matematikämnet som KIM om matematiken sätts i 

sin historiska kontext. I övrigt var det inte fler formuleringar som passade in på KIM i Lpf 94. 

Syftet till Kursplan 1994/2003 inleds som tidigare nämnt att matematiken är ett nödvändigt 

verktyg för andra ämnen och för vidare studier (FM). Sedan följer många formuleringar om 

matematik som passar in på emfas KIM:  

Matematikundervisningen syftar till att ge eleverna tilltro till det egna tänkandet samt 
till den egna förmågan att lära sig matematik och använda matematik i olika 
situationer. Undervisningen skall utveckla elevernas nyfikenhet, öppenhet, analytiska 
förmåga, kreativitet och ihärdighet vid matematisk problemlösning samt förmåga att 
generalisera, abstrahera och estetiskt fullända lösningar och resultat (Skolverket 1994, 
40). 

Matematiken handlar alltså om dels att öka självförtroendet för den egna förmågan, dels att 

lära sig de många aspekterna av problemlösning, däribland nyfikenhet, öppenhet, kreativitet och 

att estetiskt fullända lösningar, vilket jag tolkar som emfas KIM. Undervisningen ska även sträva 

efter att eleven får ”uppleva tillfredställelsen i att behärska matematiska begrepp och metoder, i 

att upptäcka mönster och i att lösa problem” (Skolverket 1994, 40), även det KIM. 

Väsentligt är att eleverna lär sig förstå och föra matematiska resonemang, skapa och 
använda matematiska modeller och kritiskt granska deras förutsättningar, möjligheter 
och begränsningar samt lär sig redovisa sina tankegångar muntligt och skriftligt. 

Den matematiska färdighetsprocessen, en nyckelfaktor i emfas KIM, får stort utrymme i syftet. 

Under Karaktär och struktur beskrivs matematik som ett system med ”några få egenskaper 

som är intuitivt naturliga och utifrån dessa härleds sedan andra egenskaper och samband” 

(Skolverket 1994, 40). Detta säger något om matematikens struktur och hur det bör förklaras för 

eleven och berör KIM. Även omnämnandet av hur ”tekniska hjälpmedel” förändrat matematiken 

visar på att vikten av att kunna kritiskt granska lösningar blir viktigare än att kunna utföra 

rutinberäkningar (här kallat ”isolerad färdighetsträning”): 

Tillgången till nya tekniska hjälpmedel förändrar delvis matematikens innehåll och 
metoder. Många rutinoperationer, främst av numerisk och grafisk karaktär, kan nu 
utföras av miniräknare och datorer. Inriktning mot förståelse, analys av hela 
lösningsprocedurer och kritisk granskning av resultat samt förmåga att dra slutsatser 
blir viktigare än isolerad färdighetsträning (Skolverket 1994, 40). 

Alla dessa formuleringar som jag tolkat som KIM har inte många motsvarigheter i det centrala 

innehållet för kurserna MaA–MaE. Det enda som kommer nära är att matematikens historia finns 

som ett betygsmål för Väl Godkänd i samtliga kurser, ”[e]leven har insikt i matematikens 

idéhistoria” (Skolverket 2003, 1–5). Trots det finns formuleringar som öppnar för en mer bred 

undervisning i matematik än bara som ett verktyg, även om det finns problem med att det inte 
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motsvaras i det centrala innehållet då sådana formuleringar enkelt kan förbises (Seah m.fl. 2016, 

15). 

8.3.3 KIM i Gy11 och Kursplan 2011 

I den allmänna delen av Gy11 finns inga formuleringar som tydligt ramar in emfas KIM. 

I Kursplan 2011 är redan den inledande formuleringen inom KIM: ”Matematiken har en 

flertusenårig historia och bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som 

ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan” (Skolverket 2011, 1). 

Även den sista meningen i inledningen är KIM: ”Ytterst handlar matematiken om att upptäcka 

mönster och formulera generella samband” (Skolverket 2011, 1). Skolverket skriver också att 

matematiken ”även” är ett verktyg för andra ämnen och i det framtida yrkeslivet. Anledningen till 

att jag markerar ordet ”även” är för att jag tolkar det som ett försök att nedtona den utilitaristiska 

synen på, eller ”verktygifieringen” av, matematik – det är matematiken som ett sätt att förstå 

omvärlden och ett sätt att uppöva färdigheten att se mönster som är det huvudsakliga budskapet. 

I kursplanens syftesformulering står att eleven ska utveckla sin problemlösningsfärdighet 

(KIM). Många formuleringarna under syftet är det jag kategoriserar som KIM, till exempel  att ge 

”eleverna utmaningar samt erfarenhet av matematikens logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter 

och mångfacetterade karaktär”(Skolverket 2011, 1). Digitala verktyg nämns sist, dels som ett 

verktyg (FM), dels som ett sätt att ytterligare bredda ”vad matematik är” (KIM). 

Som redan nämnts i kap. 8.1.1 så är det centrala innehållet fyllt med FM-moment som inte 

speglar varken KIM-emfasen eller önskan att bredda matematiken via digital teknik och kommer 

inte upprepas mer här. 

8.3.4 KIM i Kursplan 2021 

Skillnaderna mellan Kursplan 2021 och Kursplan 2011 är små, men viktiga. Som redan nämnts i kap 

8.1.1 är det både en ökad betoning på matematiken som verktyg (”[matematik] har en avgörande 

roll inom naturvetenskap” (Skolverket 2021, 1)), och en omvärdering av matematikens struktur, i 

att historia och tillämpning flyttats från syftet till centralt innehåll enbart, vilket jag tolkar som en 

nedtoning av KIM. Det är möjligt att FM behövs för att kunna göra en meningsfull undervisning 

i KIM, men som Seah m.fl. visade utnyttjas inte alltid ämnets syftesformuleringar i den faktiska 

undervisningen. 

Formuleringarna om digitala verktyg och programmering är annorlunda i den reviderade 

kursplanen för alla undersökta kurser. I den förra kursplanen skulle problemlösning i Ma2c göras 
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”med eller utan digitala verktyg och programmering” (Skolverket 2010, 19). Kursplan 2021 är 

formulerad så att digitala verktyg ska användas och exempel programmering använt inom 

problemlösning ska finnas (Skolverket 2021, 15). I Ma3c skärps formuleringen ytterligare till att 

innefatta ”användning av programmering som verktyg vid problemlösning” (Skolverket 2021, 19, 

min kursivering)). Detta kan bidra till att öka användningen av digital teknik i syfte att bredda 

elevens förståelse för vad som matematik. 

8.4 Ett diakront perspektiv på den studerade perioden 

Frågeställningarna för föreliggande uppsats var:  

Hur förändras läroplaner i matematik över den studerade perioden vad gäller synen på: 

• individens framtida studier och karriärmöjligheter? 

• individen i samhället? 

• sociologiska och historiska aspekter? 

 

I Lgy 70 (allmän del) står att matematiken är ett kommunikationsmedel för alla medborgare, ett 

synsätt som jag tolkat som MTS. I Lgy 70/81, som bara behandlar matematikämnet, är det 

samlade budskapet att matematik är ett verktyg för framtida studier inom ämnet och i andra 

ämnen, vilket är FM. Formuleringar om historisk matematik hamnar som bihang till den riktiga 

matematiken. Dataläran infördes som ett sätt att orientera eleverna i en samtid som digitaliseras. 

I den allmänna delen av Lpf 94 förmedlas MTS genom perspektiven demokrati, globalt, etiskt, 

yrke och historia. Matematik nämns inte specifikt som det gjordes i Lgy 70. En viktig skillnad för 

Lpf 94 är att dataläran från Lgy 70/81 strukits utan ersättare inom matematikämnet, och att 

digitala verktyg har fått en klart nedtonad roll, i praktiken är datorn en större miniräknare. Lpf 94 

är övervägande FM, matematik ses som ett verktyg, men fler formuleringar finns som öppnar 

upp för ett annat synsätt som KIM, till exempel matematikens estetiska sidor och historia. Just 

historia är dock inte med i det centrala kursinnehållet i Lpf 94 heller, utan som en del av ett högre 

betyg. Återigen är de formuleringar som har potential att bredda synsättet på matematik placerade 

sist eller som pliktskyldiga tillägg. 

I Gy11 återkommer demokratiska värderingar på ett liknande sätt som i Lpf 94. Det öppnar 

för undervisning med emfas MTS, och att undervisningen ska fostra entreprenörskap talar både 

för FM (verktyg) och MTS (vardag). Gy11 summeras som en vision av KIM, men ett centralt 

innehåll som är FM. Risken med ett sådant språk är att det blir tomma formuleringar. De 

estetiska sidorna från Lpf 94 tonas ned. I Gy11 stärks ställningen för digital teknik åter och ska 
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användas för att bredda elevens förståelse för vad matematik är. I Kursplan 2021 har 

programmering fått en stärkt ställning men övriga formuleringar är i praktiken samma emfas som 

Gy11, det vill säga FM med en vision av KIM. 

Sammanfattningsvis är alla fyra läroplaner till stor del FM, men med formuleringar som stegvis 

öppnar för en bredare syn på matematiken än ett verktyg, i synnerhet tydligt i Gy11. Syftet med 

matematik har gått från att vara ett uttalat verktyg (Lgy 70/81), till ett outtalat verktyg 

(Gy11/Kursplan 2021). För alla fyra läroplanerna gäller att de formuleringar som berör andra 

aspekter än de rent verktygsmässiga inslagen är placerade i antingen den allmänna läroplanen, 

eller kursens inledning och syfte för matematiken, precis som i det australiska fallet (Clarkson och 

Bishop 2000, 242; Seah m.fl. 2016, 15). Det blir alltså FM som förmedlas, även om 

formuleringarna lämnar dörren öppen för en annan tolkning av hur matematiken ska undervisas. 

Jämfört över tid avtar betoningen FM från läroplan till läroplan, men synsättet att matematik är 

ett verktyg är trots allt starkt. I Lpf 94 uppstår en diskrepans mellan visionen för matematik (i 

syftet och inledning, KIM) och i det centrala innehållet (FM). Denna diskrepans förstärks och blir 

än mer tydlig i Gy11. I Gy11 finns ett omvärderande av digital teknik och programmering, och 

det är uttryckligen något som ses som ett sätt att utvidga elevens förståelse för vad som är 

matematik, vilket är ett klart avsteg från Lpf 94, och mer lik en ostörd vidareutveckling av Lgy 

70/81:s Datalära. Den ursprungliga formuleringen om Datalära hade dock mest gemensamt med 

emfas MTS, då eleven framför allt skulle orienteras i en digitaliserande samtid, medan ansatsen att 

bredda matematikförståelsen genom digital teknik i Gy11 snarare är KIM. 

9. Diskussion 

Analysen visar att matematikämnets innehåll har betonats på olika sätt under perioden som 

uppsatsen täcker. Betoningarna visar sig inte entydigt i en läroplan, utan budskapen förekommer i 

olika former. Detta är i viss likhet med vad (Van Driel, Bulte, och Verloop 2008) och (Hansson 

m.fl. 2021) fann när de undersökte lärares åsikter om kemi respektive fysik, att de tre samlade 

budskapen (fundamental, samhälle/teknik eller kunskapsutveckling) lyfts fram i olika utsträckning 

men att ingen av de tre analyskategorierna var en entydig favorit bland lärarna. Alla tre emfaser 

förekom i de analyserade läroplanerna, men jag fann en stor övervikt av formuleringar som jag 

tolkade som FM, både uttalat (matematik är ett verktyg, och för framtida studier) och outtalat 

(det centrala innehållet speglar inte budskapen i förorden). 

MTS förekom bara i enstaka omnämnande i de studerade läroplanerna. Detta är i likhet med 

det som Roberts påpekade att naturvetenskapliga läroböcker oftast bara nämner samhälleliga 
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frågor i enstaka kapitel (Roberts 1982, 247). Van Driel, Bulte, och Verloop (2008, 109) noterar att 

lärare inom naturvetenskap ibland anser att samhälleliga frågor ”inte är naturvetenskap, det är 

samhällskunskap”. Möjligen kan en liknande inställning finnas bland de som utformar läroplanen 

och hos matematiklärare. Utan att ha hittat exakta siffror på hur många lärare som både 

undervisar i matematik och något av de naturvetenskapliga ämnena, så är det allmänt känt att de 

existerar, och att det synsättet eventuellt kan råda för och påverka båda ämnena, men detta 

resonemang ska ses som spekulativt. 

För att relatera resultaten och analysen med curriculum emphases till Seahs m.fl. 

värderingsstruktur (se tabell 1; kap. 4.3) kan här sägas att den svenska läroplanen i matematik har 

klara likheter med det australiska dito. De värderingar som Seah m.fl. kritiserade har många 

likheter med emfasen FM. Deras kritik bestod av att matematiken undervisas som en samling 

begrepp och metoder för problemlösning (ett verktyg!), ett sätt att nå ännu högre studier, och att 

värderingar (vare sig det handlar om matematik i sig eller samhället i stort) inte arbetas med på ett 

genomtänkt sätt. Precis som i det australiska fallet är formuleringarna i förordet i svenska 

läroplaner möjliga att använda för en matematik som tar upp de andra aspekter av matematiken, i 

synnerhet KIM, men som inte nödvändigtvis speglar det Seah m.fl. menar med en mer 

värderingsorienterad undervisning. Anpassningen av Roberts teoretiska ramverk bidrar till att 

utforska läroplaner i matematik med ett annat perspektiv än Seah m.fl., och det visar att det är 

matematikens struktur (att se mönster exempelvis) som ökat i betydelse i Sverige, vid sidan av en 

fortsatt tydlig närvaro av FM. Det budskap som bäst skulle motsvara de av Seah m.fl. eftersökta 

värderingarna är MTS, som förekom försvinnande få gånger i analysen. Där jag tolkade att MTS 

fanns var i de allmänna delarna av curriculum, där just demokratifrågor tas upp vilket kan fånga 

in matematikens betydelse i frågor om siffrors makt, och kreativitet inom matematik (det vill säga, 

att matematik är mer än att bara räkna rätt). Detta är delvis de eftersökta värderingarna i 

matematik, tydligt symboliserat av den hyllade uppgiften att utforma en politisk affisch med 

matematiska argument (Seah m.fl. 2016, 16–17). 

Tidigare i uppsatsen har jag kallat användningen av det Roberts teoretiska ramverk för 

experimentell när det gäller matematikämnet. Undersökningen var kvalitativ, men utformad efter 

två kvantitativa studier som använde en kompakt version av Roberts ramverk. Hansson m.fl. 

(2021, 511) lyfte att det är svårt att tolka huruvida undervisning i ett skolämnes vetenskapliga 

processer är ett sätt att lära eleven tänka annorlunda om ämnet eller ett sätt att bättre förbereda 

hen för nästa kurs. Denna brist gäller även för föreliggande uppsats – det är inte säkert att 

ökningen av KIM (d.v.s. mer betoning på matematikens process) i läroplanerna verkligen svarar 

för ett skifte i budskapet om matematiken, utan kan också vara ett sätt att bättre förmedla en 
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matematik som gör det lättare att gå till nästa steg i kursen, och alltså egentligen vara en variant av 

FM. Det som talar emot en sådan tolkningen är att de uttalade formuleringarna om att matematik 

är ett verktyg har tonats ned i samma rörelse som KIM ökat. Det är här, i frågan om matematiska 

processer, som de digitala verktygen blir viktiga. Eftersom matematikens egenskaper som verktyg 

alltmer blivit något som digital teknik löser blixtsnabbt har de matematiska processerna och den 

kritiska granskningen av ett svar fått ett uppsving i det uttalade budskapet i de senare 

läroplanernas förord (som dock inte motsvarats i det centrala innehållet). I Gy11/Kursplan 2021 är 

det uttryckligen på det viset. Teknikens utveckling har alltså drivit på en förändring av 

matematikämnet. Det är just det som Mishra och Koehler (kap. 4.2) menar med att höja 

teknikens anseende i skolvärlden och som en naturlig del av den sanna vägen för undervisning, 

precis på samma sätt som vi talar om ämnesdidaktik. 

I föreliggande uppsats har matematik som undervisas för elever på naturvetenskaplig (NV) 

och teknisk (TE) linje varit i fokus, även om stora delar av det analyserade källmaterialet gäller för 

matematiken som helhet. Jag vill uppehålla mig vid den tidigare forskningens resultat att elever 

ofta lämnar skolan med negativa föreställningar om matematik (Seah m.fl. 2016, 14). Jag har hittat 

att matematikens läroplaner har en emfas på Fundamental matematik, och betonat matematiken 

som ett verktyg, antingen uttalat (Lgy 70/81, Lpf 94) eller delvis outtalat (Gy11, Kursplan 2021). 

De elever som går NV/TE undervisas till stora delar enligt samma läroplan som elever på andra 

linjer, men skillnaden är att de eleverna som går NV/TE också får använda matematiken som 

just ett verktyg inom de naturvetenskapliga ämnena som de också läser. Det finns alltså en röd 

tråd med matematikutbildningens utformning för NV/TE-elever. Kan det vara så att det inte 

finns samma röda tråd för andra linjer, och att detta är en anledning till de negativa känslorna för 

matematik? 

Precis som Seah m.fl. har jag identifierat viktiga emfaser/värderingar som eleverna möter i 

skolmatematiken. Uttalat eller outtalat så förmedlas budskap om matematiken till eleverna. 

Förslag på framtida forskning på ämnet skulle tänkas kunna utgå från: 

• Vilka av Roberts emfaser anser matematiklärare vara viktiga om ämnet matematik? 

• Integrerar svenska matematiklärare de emfaser som förmedlas i läroplanerna? 

• Kan teorin om emfaser/värderingar vara ett sätt att utforma en studie om elevers åsikter 

och värderingar om matematik? 

• Hur skildrar läroböcker i matematik och programmering emfaser/värderingar? 

• Kan digitala verktyg/programmering vara ett sätt att minska abstraktionen i matematiken 

och förmedla andra emfaser/värderingar? (I likhet med förslaget på 1980-talet, men nu är 

de tekniska förutsättningarna helt annorlunda!) 
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Jag vill hävda att vi är förbi stadiet att tala om ”ifall värderingar finns” i matematik och i stället 

borde börja tala om vilka budskap om matematik som vi faktiskt förmedlar, av skälet att det inte 

är försvarbart att elever lämnar skolan med känslan av att matematik är något de ”hatar” (Seah 

m.fl. 2016, 14).  
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