
Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

utbildningsvetenskap 

inom allmänt 

utbildningsområde,  

15 hp Vem styr över 
matematikundervisningen? 
En textanalys av 
matematikläroböcker för gymnasiet 
ur ett läroplansteoretiskt perspektiv  

Marielle Aksér 

Handledare: Johan Prytz 

Examinator: Qimh Xantcha 

Rapport nr: 2014ht01324 



Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förutsättningar en ny läroplan har att styra 

matematikundervisningen. De frågor jag ställde mig var vilken betydelse läroboksförfattarna 

får jämfört med införandet av en ny läroplan när en ny lärobok skrivs och hur författarna har 

anpassat böckerna till den nya läroplanskoden.  

Totalt undersöktes fyra olika läroböcker från två olika förlag. Två av böckerna var skrivna för 

läroplanen Lpf94 och två läroböcker är skrivna för läroplanen Gy2011. 

Undersökningen gjordes dels genom en kvantitativ innehållsanalys men också med hjälp av 

en kvalitativ textanalysmetod. Jag har utgått från ett läroplansteoretiskt perspektiv, och 

resultatet av undersökningen vidare att den stora skillnaden mellan olika läroböcker beror på 

vilka det är som är författare till läroboken och inte för vilken läroplan boken var kopplad 

mot. 
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1 Inledning 

Alla som har gått i den svenska skolan kommer kan inte ihåg allt de har lärt sig under 

matematiklektionerna, men något man brukar komma ihåg är att man räknade olika uppgifter 

ur en bok. Min studiegång är inget undantag, då matematiklektionerna i både grundskolan och 

gymnasiet gick ut på att räkna en mängd olika uppgifter. Även vid universitetet visade sig 

upplägget vara likadant, dvs. man lyssnar på en föreläsning och därefter räknar man uppgifter 

ur en lärobok som läraren har bestämt.  

När jag haft min verksamhetsförlagda utbildning under studietiden har jag själv planerat 

lektioner med samma upplägg, först en genomgång och därefter har eleverna individuellt 

arbetat med uppgifter ur en lärobok. 

Baserat på ovanstående resonemang framgår det tydligt att matematikboken har stor betydelse 

för vad som sker i klassrummet, men vem är det som har makt över läroboken? Jag finner 

denna fråga mycket intressant och den ligger till grund för min studie. 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer först en historisk tillbakablick över skolan från början av 1990-talet 

och fram till att den nya läroplanen Gy2011 publicerades. Vad förändrades inom den svenska 

skolan under denna tidsperiod? Därefter ges en översiktlig bild av matematikundervisningen. 

 

2.1 Skolans utveckling  

En av de största förändringarna som skolan har genomgått skedde under början på 1990-talet. 

Skolans styrsystem ändrades från att tidigare var statligt detaljstyrd till att bli en målstyrd och 

decentraliserad organisation. Staten har fortfarande det övergripande ansvaret och definierar 

mål som skolan ska uppnå, men det är upp till kommunerna och skolorna själva att organisera 

och genomföra arbetet (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt 2007, s.24).  

1991 tillsatte regeringen en kommitté som hade i uppdrag att lämna förslag till mål och 

riktlinjer för det offentliga skolväsendet, alltså utarbeta förslag till läroplaner för 

gymnasieskolan. (SOU 1992:94, s.3) Mot slutet av 90-talet hade skolan fått ett nytt 

styrsystem, nya styrdokument och ett nytt betygsystem. Gymnasieskolan hade blivit treårig 

och strukturen hade ändrats mot allt bredare ingångar, program och kursuppbyggd (Lundgren 

2005, s.313-314).  

Reformen år 1994 innebar att alla gymnasieprogram blev treåriga och att kärnämnen 

omfattade ungefär en tredjedel av utbildningen oavsett program. Detta medförde att eleverna 

på de yrkesförberedande programmen automatiskt kunde uppnå grundläggande 

högskolebehörighet.  

Sedan början av 2000-talet hade olika internationella studier visat att svenska elever inte går 

ut med lika goda kunskaper som tidigare. Många elever avbröt sina gymnasieutbildningar och 

det rådde hög ungdomsarbetslöshet (Skolverket 2011, s.10-11). 2007 beslutade regeringen att 

tillkalla en särskild utredare för att lämna förslag till en reformerad gymnasieskola. 

Huvuduppgiften i uppdraget var att föreslå en helt ny struktur för gymnasieskolan som skulle 

leda till högre kvalité i både de yrkesförberedande och de studieförberedande utbildningarna 

(SOU 2008:27, s.3, 15).  
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Hösten 2011 infördes den reformerade gymnasieskolan och en ny läroplan, Gy2011 

presenterades. I gymnasieskolan 2011 betonas det att utbildningen måste ge eleverna goda 

specifika förberedelsekunskaper för det yrke eller vidare studier som eleven ska fortsätta till 

och de gymnasiegemensamma ämnena ska integreras med programmets karaktärsämnen 

(Skolverket 2011, s.12-13).  

 

2.2 Matematikundervisningen 

Att sitta och räkna olika uppgifter under matematiklektioner är något som många elever någon 

gång upplevt. Hur undervisning ska bedrivas och vilken roll lärarens ska ha har diskuterats 

sedan antiken (NE, undervisningsmetodik). Lärare kan använda sig av det traditionella 

undervisningssättet, den så kallade förmedlingspedagogiken, där eleven serveras kunskap av 

läraren och okritiskt godtar lärostoffet (NE, dialogpedagogik). Huruvida detta är det bästa 

sättet för elever att lära sig matematik har diskuterats bland forskare. Det finns skolor som 

valt att frångå det traditionella användandet av läroböcker i matematik och istället försöker 

göra undervisningen mer konkret (SVT 2010).  

Samtidigt som svenska elevers kunskaper i matematik har blivit allt sämre jämfört med elever 

i andra länder är det många svenska elever som upplever matematik som ett tråkigt och svårt 

ämne. Anledningen till det försämrade resultatet beror på att kursplanen är otydlig, att lärarna 

är osäkra på vad de ska göra med materialet och att eleverna jobbar framåt i läroboken i sin 

egen takt (Johansson 2009). Calderon (2012) menar att forskningen om matematiklärobokens 

vara eller icke vara inte är entydig. Många forskare är överens om att läroboken kan få en 

negativ inverkan på undervisningen men att det också finns mycket som är bra med 

läroböcker (Calderon 2012). 

Många lärare är medvetna om de styrfaktorer som påverkar matematikundervisningen, men 

åsikterna är delade kring vad som faktiskt påverkar undervisningen mest och hur 

undervisningen borde utformas. Flertalet lärare tycker att elevernas förutsättningar och 

förkunskaper bör vara de viktigaste styrfaktorerna men i verkligheten är det läroboken och 

traditioner som har störst påverkan på matematikundervisningen (Emanuelsson 1986, s.85).  I 

dagens skola är det är svårt att undvika att matematikundervisningen till största delen styrs av 

läroboken (SOU 2004:97, s.192). Niklas Bremler skriver i sin licentiatuppsats (2003) att en 
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viktig aspekt för att öka förståelsen för läromedel i matematik är att studera hos vem den 

yttersta makten liggen när väl en lärobok utformas (Bremler 2003, s.110).  

 

3 Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 

Det har funnits många olika former av frivillig påbyggnadsutbildning efter den obligatoriska 

skolformen (NCM 2014), dvs. dagens grundskola. Eftersom utbildning är en så pass viktig del 

för samhällsutvecklingen är det många intressen som vill komma till tals i diskussionen kring 

hur utbildningen ska organiseras för att nå så bra resultat som möjligt. Åsikterna kring vilken 

kunskap som ska prioriteras och vilken grundläggande funktion kunskapen ska ha i samhället 

är något som har skiftat genom historien (Gustavsson 2009, s.27). Det finns en mängd olika 

sätt att se på vad kunskap är, dessa sträcker sig ända tillbaka till Platons och Aristoteles. 

Dessa båda skapade själva sina definitioner av vad kunskap är och från dessa kan man finna 

utgångspunkten för olika kunskapstraditioner som har förnyas och omtolkas i 

kunskapsdiskussionen i dagens samhälle (Gustavsson 2009, s.42-43).  

Tidigare forskning (se exempelvis Linde) har studerat kunskapssynen har förändrats genom 

historien och vilken betydelse detta har fått för läroplansutformningen. Två filosofiska 

riktningar som i vår tid fått stor betydelse för läroplanstänkandet är den amerikanska 

pragmatismen och den kritiska teorin. I och med John Deweys pragmatism erbjöds en 

alternativ syn på skolan och utbildningen från att skolan skulle reproducera tidigare erövrad 

kunskap till nästa generation till att se skolan som en framtidsinriktad verksamhet där skolans 

uppgift blev att ge eleverna redskap för att söka kunskap (Linde 2006, s.30).  Den kritiska 

teorin har haft stor betydelse för att skapa en skola som blir en demokratisk institution där 

elever och lärare kan undersöka och diskutera olika samhällsfrågor (Linde 2006, s.32). 

Tidigare har kunskap oftast framställts som något vetenskapen producerar och som finns i det 

kulturella arvet. Detta sätt att se på kunskap hänger samman med skolans långa tradition av 

förmedlingspedagogik där kunskap anses vara något färdigt och givet, något som finns i 

läroböcker och läraren överför kunskapen till eleverna (Gustavsson 2009, s. 46).  
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Det är inte endast synen på vad kunskap är för något som de olika filosofiska inriktningar 

beskriver, utan också hur kunskapen bör förmedlas. Dewey till exempel menar att människan 

är en del av ett samhälle och skolans problem är att den är isolerad från det vanliga livets 

villkor och motiv. Dewey anser att skolan bör präglas av samarbete, idéutbyte och aktivt 

arbete (Sundgren 2005, s.84-86). En av samtidens mest inflytningsrika psykologer Howard 

Gardner, hävdar att människor besitter flera olika ”intelligenser”. Gardner definierade 

begreppen intelligens som förmågan att kunna lösa olika problem eller framställa produkter 

som värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang (Gardner 1985, s. XXVIII). Detta 

sätt att se på intelligens skiljer sig från det mer populära måttet på ”intelligenskvot” (IQ) som 

anser att människan endast har en medfödd ”intelligens” som inte går att göra så mycket åt 

Gardners teori innebär alltså att på samma sätt som människor har olika personligheter har de 

också olika sätt att tänka och ta in ny kunskap (Lindström 2005, s. 215, 220).  

Kunskapssynen, vilken påverkar utformningen av läroplanen, har förändrats genom historien 

och det har därför funnits många olika läroplaner i den svenska skolan.  

Matematikämnet utgör en självklar del av den svenska skolan och det finns många olika 

argument genom tiderna som har motiverat varför alla i samhället ska lära sig det kursplanen 

anger. Ett argument är att matematik anses vara en förutsättning för att klara sig i det moderna 

postindustriella samhället (Stenhag 2010, s.21). 

Vad som sker i skolan beror inte bara på formella styrfaktorer som utgörs av officiella och 

statliga dokument, såsom läroplaner, skollagen och kommentarmaterial, utan skolan påverkas 

också av informella styrfaktorer. Till informella styrfaktorer räknas bland annat lärarkolleger, 

elevernas förförståelse och läromedel (Bremler 2003, s.7-8). Läromedel, eller särskilt 

läroböcker, är oerhört centrala i matematik, eftersom matematik är det ämne i skolan vars 

undervisning till största dels styrs av dessa (SOU 2004:97, s.192).  

Läroböcker skrivs av en eller flera författare och man kan anta att dessa har en tydlig 

pedagogiskt tanke som ligger till grund för utformandet. Publicering av läroböcker är dock en 

relativ stor industri i de flesta länder och därför drivs konstruktionen av läroböcker både av 

pedagogiska men också av ekonomiska krafter. Varje lärobok har sin egen syn på lärande, 

man kan till exempel känna igen idéer från behaviorismens i böcker som fokuserar på att 

elever ska komma fram till de rätta svaren på bestämda frågor (Johansson 2006, s.6).  
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Det finns en hel del forskning om läroböckerna, där fokus har legat på själva utformningen av 

boken. Alltså hur en lärobok bör vara utformad sett till variationen på uppgifter och hur 

uppgifterna ska se ut och genomföras (se exempelvis Nelson 2012). Ett annat 

forskningsområde är varför läroboken har en sådan stark ställning i undervisningen som den 

har. Det man bland annat kommit fram till är att läroboken underlättar utvärderingen av 

eleverna men också att arbetsbördan bli blir mindre för läraren eftersom vederbörande inte 

behöver vara sin egen läromedelsproducent (Englund 1999, s.339-340). 

Matematiklärobokens inflytande över verksamheten i skolan är som sagt väldokumenterad, 

exempelvis så följer matematiklärare lärobokens ordning i större utsträckning än vad lärare i 

andra ämnen gör. Matematiklärare följer inte enbart ordningen i läroboken utan de använder 

också boken för valet av stoff samt förklaringar eftersom lärarna anser att det helt enkelt är för 

arbetsamt att gå ifrån läroboken (Bremler 2003, s.8-9). Lärarna lämnar alltså över mycket av 

sitt eget handlingsutrymme till de som producerar läroböcker, och böckerna får spela den 

viktiga rollen för att konkretisera läroplanens mål, innehåll och arbetssätt (Skolverket 2006, s. 

22). 

Utbildningssystemet är väldigt komplext och det är många personer som tycker till i 

diskussionen om hur utbildningen ska organiseras. Trots detta det finns en hel del forskning 

kring läroboken och hur den styr undervisningen, så saknas det forskning kring vem som 

egentligen styr vad. Alltså vad personerna som formulerar läroplanen styr, hur läroplanen 

påverkar de som skriver läroböcker, och vilken makt dessa tolkande aktörer har över 

matematikundervisningen. Jag hoppas att min studie tydligare kan visa vem som styr vad.  

  

3.2 Teori 

En väl etablerad metod för att studera hur olika samhällen påverkar skolans undervisning, 

både sett till innehållet och form, finns i den läroplansteoretiska forskningen. Där studeras de 

skrivna läroplanerna, men också vilka förutsättningar pedagogiskt tänkande och arbete på 

olika nivåer får för undervisningsprocessen (Stenhag 2010, s.21). 

”Läroplansteorins första fråga är: Hur kan vi organisera vårt vetande, så att vi kan lära ut 

det?” (Lundgren 1983, s.16) och varje läroplansteori innebär att konstatera vad som är svaret 

på frågan, alltså bestämma vad som är värt att veta och därmed hur skolan och undervisningen 
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ska organiseras för att uppnå detta (Lundgren 1983, s.16). Denna typ av forskning är med 

andra ord inriktad på läroplanerna men också på undervisningsplanering som läromedel och 

själva undervisningsförloppet (NE, läroplansteori). Läroplanen både påverkar och styr vad 

som anses vara de viktigaste kunskaperna och färdigheter i samhället (Lundgren 1983, s.16-

17). 

I denna undersökning kommer jag använda Göran Lindes läroplansteori som beskrivs i boken 

De ska ni veta! En introduktion till läroplansteori (2006). Linde har delat upp processen från 

det att läroplanen konstrueras till vad som händer i klassrummet i tre olika delar, eller arenor 

som han kallar det, formulerings-, transformering- och realiseringsarenan. Inom 

formuleringsarenan behandlas frågor gällande valet av innehåll, transformeringsarenan berör 

frågor om hur bland annat lärare, skolledare och elever tolkar läroplanen och gör eventuellt 

tillägg eller fråndrag. Realiseringsarenan handlar om vad som egentligen sker i klassrummet, 

alltså själva verkställandet av undervisningen (Linde 2006, s.56).  

 

3.2.1 Formuleringsarenan 

Formuleringsarenan behandlar de föreskrifter som gäller för de olika ämnena som studeras i 

det aktuella skolsystemet. Alltså vilket innehåll och mål som ämnet ska ha och hur stor del av 

tiden varje ämne tilldelas (Linde 2006, s. 19).  

Behovet att formulera olika texter som beskriver innehållet och målet för undervisningen kan 

antas ha uppstått i och med att uppfostran och undervisningen särskildes från 

imitationsinlärningen i det dagliga livet och arbetet. Då lärandet skulle organiseras i särskilda 

hus – skolor – uppstod behovet att reglera verksamheten. Det vill säga att formulerade 

läroplaner skapades. Formulerade läroplaner ger uttryck för vilket synsätt och uppfattning de 

som formulerar läroplanen har om hur utbildningen bör organiseras och vad som ska prägla 

innehållet (Linde 2006, s.19). Dessutom ger formulerade läroplaner också uttryck för vilka 

tankeriktningar om hur verkligheten är utformad, vad kunskap är och dess ursprung och 

giltighet samt om etiken och kopplingen till tänkandet och undervisning (Linde 2006, s.47). 

Utöver detta så behandlas även frågor om människosyn, alltså är elever tomma burkar som 

ska fyllas med kunskap eller ska de formas med morot och piska? (Linde 2006, s.20). 
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För att kunna förstå hur de olika läroplanerna har uppkommit måste man studera de 

grundläggande principerna för valet av innehåll, dessa principer kallas läroplanskoder 

(Lundgren 1983, s.100). Med läroplanskoderna menar man de sammanfattade principerna för 

urval, organisation och förmedlingsform för skolans undervisning (Linde 2006, s.34). Nedan 

presenteras fyra olika läroplanskoder som Ulf P. Lundgren har introducerat och som sedan 

Göran Linde (2006) har beskrivit i sin bok De ska ni veta! En introduktion till läroplansteori 

(2006). 

Den klassiska läroplanskoden syftar till att förädla människan mot ett ideal (Linde 2006, 

s.34). Enligt denna läroplanskod är utbildning ett medel för att forma föreställningar om både 

sig själv som person och sin roll i ett större sammanhang. Att utbildning skulle kunna vara 

yrkesförberedande anses orimligt (Lundgren 1983, s.100). 

En realistisk läroplanskod syftar till grundläggande vetenskaplig och rationell förståelse av 

omvärlden. Realgymnasierna kan möjligtvis ses som det tydligaste uttrycket för denna kod 

och i våra dagar även det naturvetenskapliga programmet. En moralisk läroplanskod 

eftersträvar att ingjuta en viss moral och lojalitet hos eleverna och det är maktens värderingar 

som speglar den förmedlade moralen. Efter andra världskriget skedde en radikal förändring i 

det moraliska innehållet, från religiösa och patriotiska värden till mer demokratiska värden 

samt respekt för minoriteter och oliktänkande. Den rationella läroplanskoden refererar till det 

progressiva tänkandet enligt John Deweys nyttotänkande, som syftar till beredskap för 

förändring och framtidsinriktad undervisning (Linde 2006, s.34-35). Enligt denna kod ska 

skolan förbereda eleverna för praktiska handlingar, och dessa ska vara individanpassade 

(Lundgren 1983, s.101). 

I industrialiserade länder är det ingen av dessa läroplanskoder som helt dominerar i skolorna. 

Det är variationen mellan olika läroplanskoder och balansen och förskjutningen mellan dessa 

som man kan analysera. Tolkningar och tonvikter i skolans värdegrund är beroende av vilka 

som för tillfället sitter i regeringsställning. De som har makten över skolsystemet förmedlar 

vilka värden de tror på (Linde 2006, s. 36-37).  
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3.2.2 Transformeringsarenan 

Vad gäller transformeringsarenan är det skilda aktörer som tolkar den aktuella läroplanen. Det 

finns två olika sätt att betrakta läroplanen; antingen ses den som en av de faktorer som kan 

påverka undervisningsinnehållet och är en av riktlinjerna för vad som är önskvärt, eller ser 

man läroplanen som styrande och då är avvikelser från läroplanen hinder som bör avlägsnas 

(Linde 2006, s. 48). En stark faktor som påverkar undervisningsförloppet är vilken tradition 

ämnet har. För ämnen som är starkt avgränsade och inramade exempelvis matematik verkar 

läroplanen starkt styrande till skillnad från mer öppna ämnen såsom de samhällsvetenskapliga 

ämnena där lärarnas personliga erfarenheter får en större påverkan på innehållet (Linde 2006, 

s.57).  

Det är inte enbart ämnets traditioner som styr och påverkar innehållet, utan läraren eller andra 

aktörer som använder sig av läroplanen har stor frihet att göra sin egen. Det går att analysera 

varje individs tolkning för att se hur denna person använder frirummet. På så sätt kan man 

studera deras repertoar. Denna faktor kallar Linde (2006) Läraren som individ och 

underbyggs av lärarens repertoar som består av potentiella repertoaren där läraren håller 

lektioner med hänsyn till sin bakgrund, erfarenheter och kunskap. Stoffrepertoaren är 

innehållet i lärarens lektioner och förmedlingsrepertoaren är den metodiska arsenal läraren 

använder. Lärare med breda repertoarer kan i större utsträckning variera sina lektioner än 

lärare med smala repertoarer. I de ämnen som är svagt avgränsade och inramade blir det 

framförallt stoffrepertoaren som styr vilket innehåll undervisningen får (Linde 2006, s.50-51). 

Utöver de ovannämnda begreppen finns det fyra determinanter som styr mänskliga 

handlingar. Wants – vad den handlande vill uppnå med sitt handlande, duties – den 

handlandes uppfattning om sina plikter och förväntningar, abilities – den handlandes 

förmågor och possibilities – yttre begränsningar och förutsättningar. Dessa fyra determinanter 

påverkar handlingsvalet för såväl läraren som för andra personer. För aktörerna på 

formuleringsarenan, de som avgör vad som ska stå i läroplanen, kan det vara interna 

determinanter såsom wants eller abilities som påverkar deras val och som sedan blir duties 

och possibilities för personerna på transformeringsarenan (Linde 2006, s.61). 
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3.2.3 Realiseringsarenan 

Inom realiseringsarenan behandlas själva verkställandet av undervisningen, alltså lärarens 

lektionshållande och elevernas verksamhet under lektionen. I centrum för realiseringen är 

kommunikationen och aktiviteten i klassrummet (Linde 2006, s.65). Ett perspektiv av det 

realiserade innehållet är vad eleverna har uppfattat av själva undervisningen. Det som 

mottagaren uppfattar och det sändaren hade för avsikt att förmedla är givetvis inte alltid 

samma sak, något vi alla har erfarit då vi tvingats reda ut missförstånd (Linde 2006, s.72). 

Vad innebär det att en läroplan har ”realiserats”? Det kan betyda att ett visst stoffurval har 

behandlats och att en klassrumsinteraktion har inträffat. Det kan också betyda att elevernas 

tänkande verkligen har påverkas och förändrats i och med undervisningen och stoffurvalet 

(Linde 2006, s.75). 

 

3.2.4 Lärobokens förhållande till läroplansteorin 

På formuleringsarenan skrivs läroplanen och därefter tolkas läroplanen på 

transformeringsarenan, denna tolkning görs både av lärare och av läroboksförfattare. 

Läroplanen har en central roll i skolans organisation men det har även läroboken, speciellt i 

matematik eftersom matematik är det ämne som till största del styrs av läroboken. Många 

matematiklärare använder sig av läroboken både som kursplan och som lektionsplanering. 

Därför kommer en läroplan att ”realiserats” endast om läroboken behandlar önskvärt stoff. 

 

4 Syfte och frågeställning 

Som jag tidigare nämnt har den forskning som gjorts bland annat fokuserat på hur 

kunskapssynen förändrats genom historien dvs. vad kunskap är och hur ska den förmedlas. 

Med andra ord har forskningen koncentrerats sig på relationen mellan formuleringsarenan och 

realiseringsarenan.  

När det gäller forskning om matematikundervisning finns det många studier gjorde som rör 

själva läroboken i matematik och dess starka styrande position (Bremler 2003; SOU 2004:97; 

Emanuelsson 1986). Alltså hur och även varför läroboken påverkar det som sker på 
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realiseringsarenan, men vem är det egentligen som besitter makten över 

matematikläroböckerna? Är det personerna på formuleringsarenan eller 

transformeringsarenan och hur stor betydelse har variationen i läroplanskoderna för 

läroboksförfattarna. Vad är det egentligen en ny läroplan förändrar? Detta är något som jag 

anser att dagens forskningsläge saknar svar på och denna lucka i forskningsläget hoppas jag 

kommer minska i och med min studie. 

 

4.1 Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka vilka förutsättningar en ny läroplan har för 

styrningen av matematikundervisningen.  

I skolans styrsystem är läroplanen en väldigt viktig del, men i ämnet matematik har många 

lärare valt att låta lärobokens funktion vara att konkretisera läroplanen samt välja stoff, 

förklaringar och arbetssätt. Därför avser jag att uppfylla syftet genom att undersöka fyra olika 

läroböcker, två som är aktuella för kursen matematik 1c (enligt läroplanen Gy2011) och två 

böcker som användes för kursen matematik A (enligt läroplanen Lpf94), och se hur innehållet 

i de olika böckerna skiljer sig åt i ett läroplansteoretiskt perspektiv.  

 

4.2 Frågeställningar 

För att uppnå syftet har jag valt följande frågeställningar: 

 Vad har störst påverkan vid utformandet av en ny lärobok? Är det läroboksförfattarna 

på transformeringsarenan eller formuleringen av en ny läroplan? 

  Hur har läroboksförfattarna anpassat böckerna till läroplanskoderna? 

 

5 Metod 

Min uppsats syfte är som sagt att undersöka vilka förutsättningar en ny läroplan har för 

styrningen av matematikundervisningen, men istället för att studera läroplanstexten kan man 

studeras det faktiska undervisningsinnehållet (Linde 2006, s.49). Eftersom matematik är det 
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ämne i skolan vars undervisning till största dels styrs av läroboken (SOU 2004:97, s.192). Då 

undervisningsinnehållet beror så pass mycket av vilken lärobok som används, kommer jag 

studera matematikläroböcker. 

Jag använder textanalys som metod för att besvara mina frågeställningar. Det kommer dels 

vara en kvantitativ innehållsanalys, eftersom jag ska studera innehållet och se hur stort 

utrymme ett visst innehåll får i en lärobok jämfört med i en annan. Den kvantitativa 

innehållsanalysen främsta kriterium är just hur ofta och hur mycket ett forskningsobjekt 

förekommer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s.197).  

Jag kommer även att använda mig utav den kvalitativa textanalysmetoden eftersom jag 

kritiskt ska granska de olika läromedlen. Det blir då en idékritisk granskning eftersom det är 

läroböckernas argument för de matematiska sambanden som ska granskas och sedan jämföras. 

En idékritisk analys går ut på att ta ställning till i vilken utsträckning en given argumentation 

lever upp till något bestämt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s.210-212). 

Matematik anses som ett väldigt abstrakt ämne men trots detta anser jag att en textanalys är 

möjlig. Matematik är ett språk som vilket annat, hur väl läroböckerna argumenterar och 

förmedlar innehållet kan göras med matematiska beskrivningar och symboler men också med 

hjälp av vanliga svenska meningar. Balansen mellan det matematiska språket och det svenska 

språket är av stor vikt för att eleverna ska kunna ta del av det tänkta innehållet.   

 

5.1 Urval 

De läroböcker som jag tänker studera är de som finns tillgängliga för gymnasiekursen 

Matematik 1c (Gy2011) och den gamla kursen Matematik A (Lpf94). Jag begränsar mitt urval 

till endast böcker på svenska och använder mig utav Nationellt Centrum för 

Matematikutbildnings (NCM) sammanställning över de olika svenska förlagen som säljer 

matematikläroböcker. Därefter undersöker jag vilka av dessa förlag som erbjuder böcker för 

kurserna matematik 1c och matematik A, genom att använda deras hemsida, vilket är fyra 

olika förlag.  

Att undersöka alla de fyra förlagen och deras matematikläroböcker för båda kurserna skulle ta 

för lång tid så jag avgränsar mitt urval genom att använda mig av LIBRIS databas och 

undersöker vilka av dessa fyra förlag har gett ut matematikläroböcker under längst och kortast 
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tid. Anledningen till detta är jag vill se om skillnaden i erfarenhet påverkar sätter att skriva 

läroböcker. Detta medför att ytterligare en dimension i analysen om hur olika aktörer 

påverkas av en ny läroplan.  

Det ena förlaget är Natur & Kultur som gav ut sin första matematiklärobok år 1966 och det 

andra förlaget är Gleerups som gav ut sin första matematiklärobok år 2002. Detta betyder att 

läroböckerna som ska studeras från förlaget Natur och kultur är Matematik 5000 som är för 

kursen 1c och Matematik 4000 blå som är för A-kursen. Från förlaget Gleerups heter 

läroboken Matematik för gymnasiet exponent som är för kursen 1c och exponent Matematik 

för gymnasieskolan röd, som är för A-kursen.  

De gamla böckerna, dvs. böckerna som användes när Lpf94 var aktuell, har olika färgkoder 

beroende på vilken svårighetsgrad böckerna har. Naturs & Kultur har gett den svåraste boken 

blå färg och Gleerups svåraste bok har röd färg, jag har alltså valt den svåraste boken från 

bägge förlagen.  

I och med den nya läroplanen har matematikkursen delats upp i tre olika kurser där 

programmet avgör vilket kurs som eleven läser. De nyare läroböckerna som studeras är de 

böcker elever som läser det naturvetenskapliga eller tekniska programmet har. En annan 

anledning till att dessa böcker har valts är att det är nästan samma författare som har skrivit 

böckerna från respektive förlag. Författarna till de olika böckerna är: 

Från förlaget Natur & Kultur:  Författare: 

Matematik 4000  Lena Alfredsson, Hans Brolin, Patrik Erixon, 

(A-kursen)   Hans Heikne och Anita Ristamäki 

Matematik 5000  Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon 

(1c-kursen)   och Hans Heikne. 

Från förlaget Gleerups: Författare: 

Exponent för A-kursen  Susanne Gennow, Ing-Mari Gustafsson,  

   Bengt A Johansson och Bo Silborn 

Exponent för kursen 1c  Susanne Gennow, Ing-Mari Gustafsson  och

   Bo Silborn    
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Min studie kommer inte beröra hela läroboken utan endast ett kapitel, och det kommer vara 

kapitlet om funktioner eftersom det utgör en viktig del inom matematiken. Dessutom är det ett 

område som eleverna i sina fortsatta studier kommer fortsätta arbeta med och utveckla sina 

kunskaper inom.  

Jag valt att den kvalitativa textanalysen ska fokusera mer på själva teoridelarna i läroböckerna 

än på uppgifterna och vad som tränas. Jag antar att läroboksförfattarna har en pedagogisk 

tanke vid utformandet av läroböcker. Det finns säkert en del skillnader mellan böckerna och 

vilka förmågor olika uppgifter tränar, trots detta anser jag att det är mer intressant att studera 

hur författarna har formulerat teorin eftersom många lärare använder sig av läroboken vid 

förklaringar. Analysen kring uppgifterna blir mer översiktlig och handlar mer om vilket 

arbetssätt som olika uppgifter ger utrymme för.  

 

5.2 Etiska aspekter 

I min undersökning är det inga lärare eller elever som ska intervjuas eller besvara enkäter utan 

jag granskar och jämför enbart olika offentliga material. De olika läroböckerna som kommer 

att granskas är samtliga tillgänglig för alla som skulle vara intresserad att köpa ett exemplar 

och därför finns det inga etiska aspekter som jag behöver ta hänsyn till. 

 

5.3 Utförande 

Det är som sagt fyra olika böcker som kommer undersökas, dels kommer böckerna inom 

samma förlag att jämföras för att studera vad en ny läroplan har för betydelse vid 

utformningen av läroböcker men också vilka skillnader det finns mellan de två förlagen i 

deras framställning av funktionsavsnittet för att på så sätt ta reda på vilken betydelse olika 

författare har.  

Varje bok studeras först individuellt, dels genom en översiktlig analys av kapitlet (hur många 

sidor det aktuella kapitlet består av, vilka rubriker som används, hur teoridelarna är upplagda 

osv) men också en djupare analys över hur de olika böckerna introducerar funktionsbegreppet 

och vilken argumentation författarna använder sig av.  
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Därefter jämförs läroböckerna med varandra, se tabell 1 nedan. I tabellen framgår vilka 

böcker som jämförts med varandra. Jag har valt att förkorta och ändra namnen på 

läroböckerna från Gleerups eftersom det ska bli lättare att identifiera vilken bok som 

diskuteras och för vilken läroplan denna var aktuell. Det är dessa namn som står i tabellen och 

som sedan kommer att användas i rapporten. 

Tabell 1: Översikt över vilka läroböcker som kommer jämföras vid undersökningen. 

 Kurs: Matematik A Gy2011 Kurs: Matematik 1c 

Förlag: Natur & 

Kultur 
Matematik 4000 ← 𝐽ä𝑚𝑓ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 → Matematik 5000 

 

↑ 

𝐽ä𝑚𝑓ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 

↓ 

 

↑ 

𝐽ä𝑚𝑓ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 

↓ 

Förlag: Gleerups Exponent A ← 𝐽ä𝑚𝑓ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 → Exponent 1c 

 

Genom att undersöka de två olika förlagens böcker före och efter Gy2011 genererar det att jag 

kan se effekterna av den nya läroplanen, alltså hur stor betydelse en ny läroplan har för hur 

nya läroböcker utformas och vad som förändras och vad som inte förändras. Då båda förlagen 

har använt sig av nästan samma författare vid utformandet av läroboken kan jag på ett ännu 

tydligare sätt få mina frågeställningar besvarade. Att dessutom jämföra två förlag mot 

varandra bidrar till att i ett större perspektiv se vad som sker på transformeringsarenan. 

Författarna har samma läroplan att utgå ifrån men tolkningen av denna kan ske på olika sätt.  

 

5.4 Validitet och Reliabilitet 

Giltigheten i uppsatsens resultat anser jag finns, eftersom valet av metod har lyckats besvara 

de frågeställningar jag ställt. Då jag har valt att studera läroböcker ur ett läroplansteoretiskt 

perspektiv ser jag ingen problematik med att undersöka styrningen av 

matematikundervisningen genom att studera läroböckerna.  

Trots att denna undersökning är liten och att jag inte studerat samtliga läroböcker och kapitel 

tycker jag att undersökningens resultat är pålitlig. Detta anser jag eftersom funktionskapitlet 
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inte skiljer sig i från de övriga kapitlen i boken och böckerna har liknande framställning 

oavsett kapitel.  

Att jag har valt just avsnittet om funktioner beror på att det är ett avsnitt som både de äldre 

och de nyare böckerna berör. I de olika läroplanerna kan man se skillnader mellan hur Lpf94 

och Gy2011 beskriver funktionsläran. Detta anser jag är ytterligare ett belägg för resultatets 

pålitlighet då det har skett en förändring på formuleringsarenan, vilket medför att man kan 

urskilja vilken betydelse denna förändring får för läroboksförfattarna vid utformandet av 

läroboken.  

 

6 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer först en kort sammanfattning av förändringen av skolan som beskrivits 

i bakgrunden samt en analys över läroplanskoderna för de olika läroplanerna. Därefter 

presenteras de olika läroböckerna först var för sig och därefter diskuteras och analyseras de 

enligt fyrfältdesignen (se tabell 1 ovan) som jag beskrivit i föregående avsnitt (5.3). I den sista 

delen av detta avsnitt genomförs en avslutande analys som både diskuterar läroböckerna och 

läroplanerna där det viktigaste från varje jämförelse lyfts fram och sätts in i ett större 

perspektiv.  

 

6.1 Lpf94 och Gy2011 

Jag har i bakgrunden presenterat hur skolans styrsystem har förändras från början av 1990-

talet och hur reformen 1994 medförde att gymnasieskolan gav breda programingångar och 

kursuppbyggnad. Hösten 2011 förändrades skolan ytterligare och där betonas det att 

utbildningen skall ge eleverna goda specifika förberedelsekunskaper för det yrke eller vidare 

studier som eleven ska fortsätta till. Under denna rubrik är det dessa förändringar som 

kommer diskuteras för att beskriva läroplanskoderna. 

Att utbildningen i och med Gy2011 ska lägga fokus på att anpassa ämnet till vilket program 

eleverna går betyder att det har blivit en förskjutning i läroplanskoden; från den realistiska 

läroplanskoden till den rationella läroplanskoden. Självklart är det små förändringar men ett 
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tydligt exempel på att en förändring faktiskt har ägt rum är att när Lpf94 var aktuell då läste 

samtliga elever på gymnasiet kursen matematik A.  

”Matematik A är en kärnämneskurs och ingår i alla program. Kursen bygger vidare på 

matematikutbildningen i grundskolan och erbjuder breddade och fördjupade kunskaper […]. 

Kursen läses av elever med vitt skilda studieinriktningar. Kursen ger både allmän 

medborgarkompetens och utgör en integrerad del av den valda studieinriktningen.” 

(Skolverket 2000)  

Nu i och med Gy2011 så är matematikkursen man läser anpassad till vilket program eleven 

går, och i en av Skolverkets redovisningar avseende examensmål och ämnesplaner kan man 

läsa att anledningen till att inte alla elever läser samma inledande kurs är:  

”att många elever på yrkesförberedande program inte når målen och att kursen till exempel 

inte har gett tillräckliga utmaningar för elever på naturvetenskapsprogrammet.” (Skolverket, 

2010, s.94).  

Samtidigt som tanken i den realistiska läroplanskoden är att ge eleverna en grundläggande 

vetenskaplig förståelse av omvärlden har inte alla elever i dagens gymnasieskola, om de inte 

väljer till extra kurser, möjlighet att studera vidare på universitetet. Om möjligheten till att 

studera på universitetet är detsamma som att ha en grundläggande vetenskaplig förståelse av 

omvärlden råder det delade meningar om, men i dagens läroplan är det tydligt att man har 

anpassat matematiken efter individen eftersom matematikkursen eleverna läser beror på deras 

intresse/program.  

Exempelvis så har fokus för innehållet i matematikkurserna för samhälls-, ekonomi- och 

estetiska programmet lagts på statistik och ekonomiskafrågor, medan kurserna för det 

naturvetenskapligaprogrammet och teknikprogrammet istället valt att fokusera på att fördjupa 

funktionsbegreppet, aritmetiken och algebran (Skolverket, 2010, s.96) Med andra ord är 

Gy2011 förskjuten mer mot den rationella läroplanskoden. 

Som jag tidigare nämnt så har det blivit en förskjutning i läroplanskoden. Det blir tydligt då 

man studerar läroplanerna och mer specifikt vad som står om funktioner och för kursen 

matematik 1c är det fokus på begrepp och representationsformer. Under det centrala 

innehållet för kursen Matematik 1c, alltså de innehåll som undervisningen ska behandla, står 

det bland annat: 
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”Begreppen funktion, definitions- och värdemängd samt egenskaper hos linjära funktioner 

samt potens- och exponentialfunktioner.” (Gy2011 2011, s.104) 

”Representationer av funktioner i form av ord, funktionsuttryck, tabeller och grafer.” 

(Gy2011 2011, s.105) 

”Skillnader mellan begreppen ekvation, olikhet, algebraiskt uttryck och funktion.” (Gy2011 

2011, s.105) 

I Lpf94 kan man urskilja att denna kurs läses av samtliga elever med olika studieinriktningar 

då kursen riktar sig mot att ge eleverna en allmän medborgarkompetens. De mål som handlar 

om funktioner, som eleverna ska ha uppnått efter att de har avslutat Matematik A kursen, är:  

”kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs för 

problemlösning i vardagslivet och i studieinriktningens övriga ämnen” (Skolverket 2000) 

”kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner och enkla 

exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp inom privatekonomi och i samhälle” 

(Skolverket 2000) 

Begreppen definition- och värdemängd är alltså något som har tillkommit i dagens läroplan 

men man betonar också vikten av att lära eleverna olika begrepp, representationsformer och 

skillnaderna mellan dem.  

 

6.2 Matematik 4000 

I denna bok kallas det aktuella kapitlet: Grafer och funktioner och det är 40 sidor med tre 

delkapitel (Grafer och proportionaliteter, Linjära funktioner och Exponentialfunktioner) som 

behandlar grafer och funktioner. I Matematik 4000 finns det tre olika aktiviteter, vilka är till 

för att variera undervisningen och tänkta att utföras i grupp.  

Ett exempel på hur en aktivitet kan se ut är att eleverna ska med hjälp av en bild (se figur 1 

nedan som liknar bilden i läroboken) på en ”funktionsmaskin” finna vilka tal som saknas när 

regeln är beskriven med ord. Eleverna ska även beskriva denna regel med en formel och 

dessutom utifrån en värdetabell och en graf kunna beskriva sambandet mellan 𝑥 och 𝑦 med en 

formel. 
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Figur 1: Bild över en funktionsmaskin 

Det finns tre svårighetsgrader av uppgifter och det finns många illustrationer såsom vanliga 

bilder, koordinatsystem och andra matematiska bilder i läroboken. Matematik 4000 avslutas 

med så kallade Hemuppgifter, därefter följer en Sammanfattning och till sist Blandade 

övningar. Blandade övningar är uppdelade i två olika test med uppgifter som både är på det 

nyss räknade kapitlet men också uppgifter från tidigare kapitel. Testen är uppdelade i två delar 

där eleverna i del 1 ska lösa uppgifterna utan miniräknare och i den andra delen får de 

använda miniräknare.  

Introduktionen av funktionsbegreppet börjar med en kort text om att man tidigare har studerat 

sambandet mellan två variabler med hjälp av beskrivningar i ord, värdetabeller, formler och 

grafer. Därefter förklaras vad en funktion är för något genom att skriva att: 

”Om sambandet mellan två variabler 𝑥 och 𝑦 är sådant att varje 𝑥-värde, enligt någon regel, 

ger ett bestämt 𝑦-värde, så kan vi säga att y är en funktion av x.” (Alfredsson 2008, s.201)  

Därefter ger Matematik 4000 ett exempel på en funktion, genom att författarna skriver att 

bromssträckan 𝑦 [𝑚] är en funktion av hastigheten 𝑥 [𝑚 𝑠⁄ ]. Funktionsregeln, att 

bromssträckan är proportionell mot hastigheten i kvadrat, beskrivits på olika sätt; med ord, en 

formel, en tabell och en graf. Den matematiska symbolen 𝑓(𝑥) finns med i bilden bredvid 

exemplet men det är inte förrän i sista delen av teoriavsnittet som författarna förklarar 

symbolen 𝑓(𝑥) och varför denna symbol har införts. I Matematik 4000 står det endast att 

bromssträckan är en funktion av hastigheten och att bromssträckan är proportionell mot 

hastigheten i kvadrat men det finns ingen argumentation varför bromssträckan skulle vara 

proportionell mot hasigheten i kvadrat.  
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6.3 Matematik 5000 

I Matematik 5000 kallas det aktuella kapitlet: Grafer och funktioner och det är 44 sidor och 

två delkapitel (Grafer och direkt proportionalitet och Funktioner). På första sidan av kapitlet 

skriver man vilket centralt innehåll som kapitlet berör och läroboken introducerar varje nytt 

kapitel med en aktivitet, som jag tidigare nämnt är aktiviteterna till för att variera 

undervisningen och uppgifterna kan utföras i grupp. Matematik 5000 har tre svårighetsgrader 

på sina uppgifter och det finns många illustrationer såsom vanliga bilder, koordinatsystem och 

andra matematiska bilder i boken.  

Matematik 5000 avslutar kapitlet med en kort Sammanfattning, därefter Kan du det här? som 

eleverna kan lösa tillsammans i par eller i små grupper genom att diskutera några påstående, 

exempelvis om exponentialfunktionen 𝑦 = 20 ∙ 0,5𝑥 kan bli mindre än noll, och sedan 

motivera svaret.  

Efter Kan du det här? finns det en Diagnos och sist följer Blandade uppgifter. De Blandade 

uppgifterna är uppdelade i två delar, där den ena delen löses utan miniräknare och den andra 

delen med miniräknare. Det finns två olika typer av Blandade uppgifter där den första endast 

innehåller uppgifter från det aktuella kapitlet medan den andra innehåller dels uppgifter från 

det aktuella kapitlet men även uppgifter från de tidigare kapitlen.  

Introduktionen av funktionsbegreppet börjar i Matematik 5000 med en kort text om att man 

tidigare har studerat sambandet mellan två variabler med hjälp av beskrivningar i ord, 

värdetabeller, formeler och grafer. Därefter förklaras vad en funktion är för något genom att 

skriva: 

”Om sambandet mellan två variabler 𝑥 och 𝑦 är sådant att varje 𝑥-värde, enligt någon regel, 

ger ett bestämt 𝑦-värde, så kan vi säga att y är en funktion av x.” (Alfredsson 2011, s.288). 

Därefter ges ett exempel på en funktion. Det finns en bild på en kvadrat där arean av 

kvadraten är markerad som 𝑦 [𝑚2] och kvadratens sida 𝑥 [𝑚], och att arean av en kvadrat är 

en funktion av kvadratens sida. Författarna skriver att värdet på arean 𝑦 [𝑚2] är beroende av 

värdet av sidan 𝑥 [𝑚]. Vidare har man beskrivit denna funktion på olika sätt; med ord, en 

formel, en tabell och en graf.  

Efter detta exempel går läroboken igenom vad definitions- och värdemängd är och avlutar 

denna teoridel med att introducerar den matematiska symbolen 𝑓(𝑥) där man poängterar att 
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matematikspråket är mycket kortfattat och ett internationellt språk och därför skriver man ”𝑦 

är en funktion av 𝑥” som 𝑦 = 𝑓(𝑥).  

 

6.4 Exponent A 

I läroboken Exponent A kallas det aktuella kapitlet för Funktioner och kapitlet består av 49 

sidor uppdelat på fem delkapitel (Vad är en funktion?, Grafer, Linjära funktioner, Ickelinjära 

och Grafisk lösning av ekvationer). Bokens första sida består endast av text som handlar om 

att inom matematiken kan vi använda oss av funktioner och ger exemplet att man kan studera 

olika himlakroppars position som en funktion av tiden.  

Exponent A har inga laborativa uppgifter under kapitlet utan kapitlet består endast av teori 

varvat med exempel- och övningsuppgifter, men i slutet av kapitlet finns det några 

reflektionsuppgifter. Reflektionsuppgifter är sådana att eleverna ska ta ställning till olika 

påståenden, exempelvis om arean av ett klot är proportionell mot radien i kvadrat. I Exponent 

A har övningsuppgifterna tre olika svårighetsgrader och har sitt fokus på tabeller, grafer och 

andra liknande matematiska bilder men det finns väldigt få vanliga bilder.  

När funktionsbegreppet ska introduceras så ges ett exempel som handlar om hastighet, tid och 

sträcka; om man är ute och cyklar är sträckan man cyklar beroende på hur lång tid man 

cyklar, vilket ger att sträckan är den beroende variabeln och tiden kallas för den oberoende 

variabeln. Författarna avslutar detta resonemang med att skriva att en funktion beskriver 

sambandet mellan dessa variabler. Därefter införs skrivsättet 𝑦 = 𝑓(𝑥) och exemplet 

genomförs med siffror. I läroboken står det skrivet att en funktion kan beskrivas med hjälp av 

värdetabell, ord, formel och graf men inget exempel ges på hur detta kan se ut. Lite längre 

fram i kapitlet tar författarna med hjälp av ett exempel upp vad definitions- och värdemängd 

är för något, sedan finns det en uppgift där eleverna ska ange definitions- och värdemängden 

för en funktion.  

 

6.5 Exponent 1c 

I denna lärobok kallas kapitlet för Funktioner och består av 40 sidor fördelade på tre 

delkapitel (Repetition, Vad är en funktion? och Egenskaper hos olika typer av funktioner). 

Exponent 1c börjar kapitlet med en text om att inom matematiken kan vi använda oss av 
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funktioner och ger exemplet på att man kan studera olika himlakroppars position som en 

funktion av tiden. Därefter beskrivs vilket centralt innehåll som detta kapitel berör.  

I Exponent 1c finns det reflektions- och diskussionsuppgifter i slutet av varje delkapitel, där 

eleverna får några olika påståenden och ska avgöra om dessa är sanna, falska eller sanna 

under vissa förutsättningar. Utöver dessa reflektions- och diskussionsuppgifter finns det också 

fyra gruppaktiviteter samt en introduktionsuppgift i början av kapitlet. En av 

gruppuppgifterna i Exponent 1c går ut på att eleverna ska göra en budget för alla omkostnader 

man skulle på om man skulle anordna en konsert.  

Eleverna ska utveckla sju olika förmågor inom matematiken i och med Gy2011 och i 

Exponent 1c finns det högts upp på olika sidor sju rutor, där varje ruta representerar en 

förmåga. Beroende på vilken förmåga den sidan/uppgiften avser att utveckla är olika rutor 

markerade. Exempelvis så finns det en reflektions och diskussionsuppgift i slutet av det andra 

delkapitlet och denna uppgift är tänkt att utveckla elevernas begrepps-, resonemangs- och 

kommunikationsförmåga. 

De olika övningsuppgifterna som finns i läroboken har två olika svårighetsgrader och det är få 

vanliga bilder i läroboken. Istället har fokus lagts på tabeller, grafer eller andra liknande 

matematiska bilder. I slutet av kapitlet finns det en Sammanfattning, Tester och Blandade 

övningar, där de blandade övningarna endast är uppgifter från det aktuella kapitlet.  

När funktionsbegreppet ska introduceras förklarar författarna detta med hjälp av mängder. 

Där ett exempel ges på hur namnen på fem elever kan avbildas från mängden av namnen till 

de naturliga talen. Se figur 2 nedan som liknar bilden i läroboken. 

 

Figur 2: Avbildning från mängden av fem namn till mängden naturliga tal 
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Vidare införs de matematiska beteckningarna för en funktions värdemängd, 𝑉𝑓, respektive 

definitionsmängd, 𝐷𝑓. Vid introduktionen av symbolen 𝑓(𝑥) i Exponent 1c skriver författarna 

att det värde funktionen 𝑓 tillordnar elementet 𝑥 betecknas med symbolen 𝑓(𝑥).  

Därefter följer det några övningar som eleverna ska göra. Några sidor längre fram tar boken 

upp ett antal olika sätt att beskriva funktioner. Ett exempel ges handlar om hastighet, tid och 

sträcka; om man är ute och cyklar är sträckan man cyklar beroende av hur lång tid man 

cyklar, vilket ger att sträckan är den beroende variabeln och tiden kallas för den oberoende 

variabeln. I texten används symbolen 𝑦 istället för 𝑓(𝑥) medan i bilden finns 𝑓(𝑥). Det ges 

ingen förklaring till detta eller till att 𝑦 = 𝑓(𝑥). Författarna skriver att en funktion kan 

uttryckas med en tabell, ord, formen eller graf, men något exempel på hur detta kan se ut ges 

inte.  

 

6.6 Matematik 4000 och Matematik 5000 

Som jag tidigare har nämnt finns det aktiviteter i bägge dess böcker, tre i Matematik 4000 och 

fem Matematik 5000. De aktiviteter som finns i Matematik 4000 är också med i Matematik 

5000 och de flesta uppgifter är exakt samma i de olika böckerna.  

Det man kan urskilja är att i den nya Matematik 5000 läroboken har ett större fokus lagts vid 

att utforma uppgifter så att eleverna ska ges möjligheten till att arbeta i par eller i mindre 

grupper. Detta visas genom att man ökat antalet aktiviteter och infört Kan du det här? Även 

uppgifter där elever i par eller i grupp ska diskutera några påstående, exempelvis 

diskussionsuppgiften om exponentialfunktionen 𝑦 = 20 ∙ 0,5𝑥 kan bli mindre än noll, bidrar 

till att öka möjligheten för samarbete mellan eleverna. 

Illustrationerna som finns i de båda böckerna såsom vanliga bilder, koordinatsystem och 

andra matematiska bilder är nästan exakt densamma. Hur kapitlen avslutas skiljer sig också 

väldigt lite mellan böckerna. Den relativt stora skillnaden ligger i hur de Blandade uppgifterna 

är upplagda, i 5000-boken finns en del som endast är uppgifter från det senaste avsnittet och 

en annan del från alla de tidigare kapitlen medan i 4000-boken var det bara Blandade 

övningar från alla de tidigare kapitlen.  

Huvuddragen är alltså väldigt lika i de olika böckerna, författarna använder sig till och med av 

samma meningar (se citaten i avsnitten 6.2 och 6.3). När funktioner introduceras i Matematik 
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5000 ges ett exempel på ett samband som alla gymnasieelever bör känna igen, om arean på en 

kvadrat. I Matematik 4000 står det bara att bromssträckan är en funktion av hastigheten, men 

det saknas argumentation för varför bromssträckan skulle vara proportionell mot hasigheten i 

kvadrat. Argumentationen av införandet av symbolen 𝑓(𝑥) skiljer sig mellan böckerna, i den 

nyare 5000-boken poängterar man att matematikspråket är mycket kortfattat och ett 

internationellt språk och därför skriver man ”𝑦 är en funktion av 𝑥” som 𝑦 = 𝑓(𝑥).  

 

6.7 Exponent A och Exponent 1c 

I Exponent A saknas det laborativa uppgifter som eleverna kan göra under kapitlet. Det är 

först i slutet av kapitlet som det finns några reflektionsuppgifter. I Exponent 1c finns det 

reflektions- och diskussionsuppgifter i slutet av varje delkapitel och dessa uppgifter liknar 

reflektionsuppgifterna som finns i slutet av funktionskapitlet i Exponent A. Utöver dessa 

uppgifter finns det också fyra gruppaktiviteter samt en introduktionsuppgift. Här har man 

alltså lagt betydligt större vikt vid grupp- och reflektionsuppgifter.  

Exponent A och Exponent 1c har ungefär samma nivå på den lättaste svårighetsgraden då en 

del av uppgifterna är desamma. Båda böckerna har sitt fokus på tabeller, grafer och andra 

liknande matematiska bilder men väldigt få vanliga bilder. På så sätt är böckerna 

utseendemässigt väldigt lika och bägge böckerna berör vad definitions- och värdemängd är.  

Böckerna använder sig av samma introduktion till funktioner med en text som beskriver hur 

man kan studera himlakroppars läge som en funktion av tiden. När funktionsbegreppet ska 

introduceras skiljer sig böckerna en del i upplägg, Exponent 1c har som jag tidigare nämnt 

förklarat funktioner med hjälp av mängder. Trots detta används exakt samma exempel (den 

om cykeln) i de båda böckerna och författarna skriver att man kan uttrycka funktioner på olika 

sätt.  

 

6.8 Matematik 4000 och Exponent A 

Det är tydligt att Exponent A innehåller mer vanlig text än vad Matematik 4000 gör. Man 

måste alltså läsa mer text i Exponent A jämfört med i Matematik 4000. Matematik 4000 

använder sig mer av bilder och där framställs nyckelorden tydligare än vad de gör i Exponent 
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A. Bild 1 nedan visar en sida ur Matematik 4000 och bild 2 visar en sida ur Exponent A. 

  

Bild 1: Inskannad sida från Matematik 4000  Bild 2: Inskannad sida från Exponent A 

I boken Exponent A är det fler tabeller i övningarna än vad det är i Matematik 4000 som 

istället använder sig av olika grafer. Matematik 4000 har också tre olika aktivitetsuppgifter 

där eleverna kan arbeta i par eller i grupp och Exponent A har endast en sådan uppgift.  

Jag har tidigare beskrivit hur både Matematik 4000 och Exponent A introducerar funktioner, 

där båda böckerna använder sig av ett exempel för att beskriva vilken som är den beroende 

och vilken som är den oberoende variabeln för att förklara att en funktion är sambandet 

mellan dessa.  

Matematik 4000 anger inte några siffror för hur bromssträckan beror av hasigheten, utan det 

är endast variabler som används. Författarna till Matematik 4000 har beskrivit hur en funktion 

kan anges på olika sätt med hjälp av värdetabell, ord, formel och graf och gjort detta genom 

att ge exempel.  

Exempel på olika representationsformer finns inte Exponent A utan där har författarna bara 

skrivit att en funktion kan uttryckas på olika sätt, i Exponent A förekommer också de 

matematiska symbolerna i den löpande texten. Introduktionen av symbolen 𝑓(𝑥) i Matematik 
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4000 ger även ett argument till varför symbolen har införts medan Exponent A endast har 

skrivit upp sambandet.  

Det framgår klart i Exponent A att en funktion är ett samband som för varje värde på 𝑥 ger ett 

bestämt värde på 𝑦 eftersom detta är inringat. Det är med andra ord väldigt få likheter mellan 

dessa böcker både i hur kapitlen är upplagda och i valet av uppgifter men också hur de 

argumenterar. 

 

6.9 Matematik 5000 och Exponent 1c 

Både Matematik 5000 och Exponent 1c har olika aktiviteter som bidrar till att variera 

undervisningen genom att eleverna arbetar i grupp och diskuterar frågor med varandra. 

Exempelvis har Matematik 5000 en aktivitet där eleverna ska gå ut och mäta sträckan man 

hinner gå och sedan jogga på tio sekunder för att därefter gå in och svara på några olika 

frågor. Exponent 1c har bland annat en uppgift där eleverna ska undersöka och hitta ett 

mönster för en potensfunktions graf om exponenten varieras.  

Läroböckerna inleder sina kapitel med att beskriva vilket centralt innehåll kapitlet berör. 

Exponent 1c har också på olika sidor markerat vilka förmågor som eleverna tränar. Matematik 

5000 har tre olika svårighetsnivåer på sina uppgifter medan Exponent 1c har två, de 

blandande uppgifterna som Matematik 5000 har i slutet av varje kapitel omfattar både det 

aktuella kapitlet men tar också med uppgifter från tidigare kapitel. De är upplagda som de 

nationella proven med en del utan miniräknare och del med miniräknare. Exponent 1c har 

blandade övningar i slutet av kapitlet men där tar man bara upp uppgifter från det aktuella 

kapitlet och eleverna har tillgång till miniräknare på alla uppgifter.  

En stor skillnad mellan dessa böcker kan vara mängden text i teoriavsnitten. I Matematik 

5000 är de matematiska symbolerna eller uttrycken skrivna på en egen rad och när ett nytt 

begrepp introduceras står detta begrepp bredvid den förklarande texten. Bild 3 nedan visar hur 

författarna till Matematik 5000 introducerar potensfunktioner. 
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Bild 3: Inskannad sida från Matematik 5000 

Exponent 1c har istället många långa meningar där de matematiska orden/symbolerna är en 

del av meningen. Bild 4 nedan visar hur författarna till Exponent 1c introducerar 

potensfunktioner.  

 

Bild 4: Inskannad sida från Exponent 1c 

En annan stor skillnad mellan böckerna är språket. När funktioner introduceras i Exponent 1c 

använder sig författarna av ord som mängd, avbildning, funktion och element i samma 

mening. Exponent 1c använder också ord såsom tillordnar när definitions- och värdemängd 

ska förklaras. Matematik 5000 skriver istället att definitionsmängd är de tillåtna 𝑥-värdena 

och de värden på 𝑦 som de tillåtna 𝑥-värdena ger kallar boken för funktionens värdemängd.  

Med andra ord så tränar förmodligen läroböckerna eleverna på olika sätt att läsa en text och 

det förklarar varför det är så pass stor skillnad mellan böckerna. Exponent 1c använder sig av 

mängder för att förklara funktioner, vilket kan bli problematiskt eftersom man först måste 

förklara det nya begreppet mängd och därefter förklara funktionsbegreppet. Till exempel 

handlar första exemplet i Exponent 1c om hur mängden av olika namn avbildas till de 
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naturliga talen, vilket kan uppfattas av eleverna som svårt och risken finns att många elever 

inte förstår. Fördelen med att introducera funktioner på detta sätt är att om eleverna verkligen 

förstår detta med mängder och avbildningar skulle det kunna underlätta deras vidare studier i 

matematik.  

 

6.10 Avslutande analys 

Jag har tidigare nämnt i teoridelen att det är olika aktörer som tolkar läroplanen, i detta fall 

handlar det om läroboksförfattarna. Hur tolkningen görs beror som sagt på en mängd olika 

faktorer men jag antar att författarna har en pedagogisk tanke vid utformandet av läroboken 

samt att författarna har förhållit sig till läroplanen 

Ett av matematikämnets syfte är enligt Gy2011 att: 

”Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande 

aktiviteter utgör en del.” (Gy2011 2011, s.90)  

Detta medför att det inte är så konstigt att de nyare böckerna, Matematik 5000 och Exponent 

1c, har fler aktiviteter än vad den tidigare versionen av läromedlet har. Trots att det inte står 

på ett liknande sätt som i citatet ovan i Lpf94 så har ändå Matematik 4000 aktiviteter, vilket 

skulle kunna beror på författarnas förmedlingsrepertoar. Det vill säga att dessa författare har 

en större metodisk arsenal och därför har valt att uppgifterna i boken inte enbart ska vara 

individuella utan att uppgifterna ska främja ett mer aktivt lärande. Det kan också vara ett 

försök att frångå den förmedlingspedagogik som är vanligt inom matematiken.  

Genom att skapa uppgifter som främjar ett aktivt lärande anammar man Deweys tankesätt att 

alla människor är en samhällsvarelse och att skolan inte ska vara isolerad från det vanliga 

livet. De olika aktiviteterna möjliggör också att elever tränar de olika intelligenserna och på så 

sätt kan fler elever känna att utbildningen är anpassad efter dem som individer. När man 

studerar de ”vanliga” uppgifterna som eleverna ska lösa, som till största del influerats av 

behaviorismens tankesätt, inser man att John Deweys sätt att tänka egentligen inte har haft så 

stor genomslagskraft inom matematiken. 
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Vid jämförandet av Matematik 5000 och 4000 var det väldigt få och små skillnader, alltså 

trots den nya läroplanen är det inte mycket som har förändras. Den stora förändringen är valet 

av stoff, eftersom i Gy2011 finns det kunskaper som eleverna ska lära sig som inte fanns med 

i matematik A kursen. Då förstår man att aktörerna på formuleringsarenan har makt över 

innehållet i undervisningen.  

Trots detta var det ändå så att den största skillnaden i val av stoff fanns mellan de olika 

förlagen, exempelvis så berör Exponent A definitions- och värdemängd trots att detta inte 

finns med i kursplanen. Dessa olika författare skiljer sig med andra ord i vilken stoffrepertoar 

de har, eftersom de tar upp olika innehåll trots att de har samma mål (läroplanen).  

Även om personerna på formuleringsarenan har makt över innehållet i undervisningen så har 

läroboksförfattarna också en hel del makt. Detta framgår tydligt eftersom skillnaden var större 

beroende på vem som författat läroboken jämfört med vilken läroplan som var aktuell när 

boken skrevs. Detta betyder att aktörerna på transformeringsarenan har större påverkan än vad 

personerna på formuleringsarenan har för undervisningen. Eftersom det vanligtvis är lärarna 

som bestämmer vilken lärobok som används så har även de en del av makten. 

Anledningen till att böckerna från Natur & Kultur är så pass lika kan bero på att författarna är 

nöjda med den tidigare bokens uppgifter och upplägg och därför inte valt att göra några större 

förändringar. Det kan också vara så att man vill att lärarna som har använd Matematik 4000 

ska känna igen både upplägg och uppgifter i den nya läroboken, en ny läroplan är nog 

stressande för en lärare och därför har författarna valt att göra så få förändringar som möjligt. 

Naturligtvis kan det även bero på de yttre begränsningar som finns, alltså vilka abilities och 

possibilities som författarna har att förhålla sig till. Trots att författarna har en pedagogisk 

tanke bakom utformningen av läromedlet finns det ekonomiska krafter som styr och dessa kan 

ha medfört att inga större förändringar har genomförts. 

Jag har tidigare (i avsnitt 6.1) angett citat från de olika kursplanerna. I Gy2011 omnämns 

potensfunktioner som enligt mina citat saknas i Lpf94. Potensfunktioner omnämns dock i 

Lpf94 men då under rubriken algebra och inte i samband med funktionsläran och det är därför 

jag inte har tagit med dessa.  
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Trots denna förändring i kursplanen har båda förlagen lagt potensfunktioner under kapitlet 

funktioner, både i den äldre och i den nyare läroboken. Den stora förändringen i kursplanen 

från Lpf94 till Gy2011 är att i den nyare kursplanen läggs en större tyngd vid olika 

representationsformer. Någon sådan förändring går inte att urskilja när man jämför böckerna 

från samma förlag. Böckerna från förlaget Natur & Kultur ger exempel på hur olika 

representationsformer ser ut medan läroböckerna från Gleerups endast skriver att man kan 

uttrycka en funktion på olika sätt. Med andra ord är det större skillnad mellan olika författare 

än mellan olika kursplaner.  

Jag har tidigare analyserat läroplanskoder, och noterat att Gy2011 har en förskjutning mot den 

rationella läroplanskoden. Detta är något jag inte har kunnat urskilja i läroböckerna eftersom 

skillnaderna mellan de äldre och de nyare böckerna är så pass små och många uppgifter är 

exakt samma.  

De flesta uppgifterna handlar om naturvetenskapliga företeelser, såsom radioaktivt sönderfall 

och hastigheter, i både de gamla och de nya läroböckerna. Eftersom många uppgifter i 

Exponent 1c och Matematik 5000 handlar om naturvetenskapliga problem anser jag att båda 

dessa böcker följer den rationella läroplanskoden. Den rationella läroplanskodens kriterium är 

att skolan ska anpassas efter individen och författarna har därför valt uppgifter som bör 

intressera elever som går det naturvetenskapliga eller det tekniska programmet.  

Både Exponent A och Matematik 4000 har också dessa typer av naturvetenskapliga uppgifter. 

Eleverna ska tillägna sig samma matematikkunskaper oavsett vilket program de läser. Frågan 

är då varför det är så många uppgifter av naturvetenskaplig karaktär i dessa läroböcker? Både 

Gleerups och Natur & Kultur har gett ut böcker med olika svårighetsgrader.  

Jag valde att studera de böcker som har den högsta svårighetsgraden och dessa böcker är 

anpassade till de elever som är duktiga i matematik. Vanligtvis väljer dessa elever det 

naturvetenskapliga eller det tekniskaprogrammet vilket kan vara en förklaring till typen av 

uppgifter som författarna har valt.  

Syfte med min undersökning var att se vilka konsekvenser en ny läroplan får för styrningen av 

matematikundervisningen. Detta adresserade jag genom att ställa frågor kring hur nya 

läroböcker utformas. Vilken påverkan har läroboksförfattarna på transformeringsarenan 
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jämfört med hur en ny läroplan har formulerats samt hur har läroboksförfattarna anpassat 

böckerna till läroplanskoden?  

Anpassningen till läroplanskoderna är svår att urskilja då det är marginell skillnad mellan de 

nyare och de äldre böckerna. Jag anser att böckerna för kursen Matematik 1c är anpassade 

mot den rationella läroplanskoden och att de äldre böckerna, Exponent A och Matematik 

4000, inte följder den dåvarande läroplanskoden. 

Som jag tidigare har nämnt är det som utgör den största skillnaden mellan läroböckerna inte 

hur en ny läroplan inplanteras utan vilka som är författare. Med andra ord har de olika 

aktörerna, i det här fallet läroboksförfattarna, som tolkar läroplanen större betydelse för 

utformningen av en lärobok än vad en ny läroplan har. 

 

7 Diskussion 

Det är betydligt större skillnad mellan läroböcker med olika författare än vad skillnaden är 

mellan två olika läroböcker med samma författare vilka används till olika läroplaner. Alltså 

beror skillnaden mellan olika läroböcker till större utsträckning på vilka som har tolkat 

läroplanen och inte på att en ny läroplan har publicerats.  

Matematiklärare planerar sina lektioner utefter boken och Emanuelsson (1986) anser att målet 

att helt och hållet komma ifrån lärobokens styrande roll i matematikundervisningen kan vara 

svårt. Emanuelsson menar därför att man bör eftersträva en bättre användning av läroboken 

istället för att försöka bedriva matematikundervisning utan lärobok. Om man som lärare vill 

förändra sin undervisning bör man inte ta bort läroboken utan göra en kritisk analys av den 

och studera lärarhandledningen för att på så sätt sätta sig in i författarens avsikter med boken 

(Emanuelsson 1986, s.87).  

Då det är relativ stor skillnad mellan hur olika författare utformar sina läroböcker så kan 

lärare som vill förändra sin undervisning göra detta genom att byta lärobok. Det är dock 

viktigt att man som lärare är medveten om vilken typ av lärobok man använder, eftersom 

skillnaderna i valet av språk, både det matematiska men också sett till det svenska språket, är 

stora. Dessutom skiljer det mycket mellan hur olika läromeden presenterar nya begrepp. 
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Denna undersökning är liten men trots detta tycker jag att jag nått ett väldigt intressant 

resultat. Det skulle därför vara intressant att genomföra denna studie i större skala, alltså både 

med fler läroböcker och med mycket äldre läroböcker för att då lättare kunna urskilja hur 

författarna anpassar sig till olika läroplanskoder och samtidigt kunna studera hela läroboken 

och inte bara ett kapitel.  

Då lärarna anpassar sin undervisning till läroboken skulle vidare forskning dessutom kunna 

undersöka vilken kunskap eleverna tillägnar sig genom en viss typ av bok och om det blir 

någon skillnad i elevernas kunskaper när samma lärare sedan byter lärobok. Alltså om valet 

av lärobok skulle ge någon kunskapsmässig skillnad hos de svagaste eller de starkaste 

eleverna.  
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