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Abstract 

1980- och 1990-talet omfattades av flertalet reformer av skolan, såsom en ny läroplan, 

decentraliseringen och avskaffandet av den statliga läromedelsgranskningen, vilket kom att 

påverka bland annat matematikundervisningen. Under denna period genomfördes även 

TIMSS-undersökningar som testade elevers kunskaper i matematik. Läroboken spelar en 

viktig roll i matematikundervisningen. Frågan som ställs i föreliggande studie är vilken roll 

läroboken hade under perioderna 1986-1993 och 1998-2004.  

För att belysa hur läroboken påverkade skolmatematiken under perioderna görs i 

föreliggande studie en läroboksanalys av andelen algebra-, prealgebra- och aritmetikuppgifter 

i läroböcker för årskurs 6. Läroböcker från två tidsperioder (1986-1993 & 1998-2004) 

analyseras, vilka är före och efter införandet av Lpo 94, för att se om en förändring av 

innehållet skedde efter införandet av en ny läroplan. Samtidigt genomfördes en TIMSS-

undersökning 1995, vilket möjliggör att resultaten i föreliggande studie kan ställas emot 

TIMSS-undersökningens resultat. 

 Resultaten visar att läroböckerna från 1986-1993 innehöll en stor andel 

aritmetikuppgifter och en liten andel algebra- och prealgebrauppgifter. Andelen 

aritmetikuppgifter förändrades inte nämnvärt till den andra perioden (1998-2004). Andelen 

algebra- och prealgebrauppgifter ökade ganska kraftigt, men motsvarade fortfarande under 

1/10 av läroböckernas innehåll.  

 Resultaten indikerar att innehållet i läroböcker inte verkar ha förändrats 

nämnvärt vid införandet av en ny läroplan. Något som således tyder på att det kan finnas en 

tröghet vid införandet av nya läroplaner. Det finns indikationer på att nya läroboksförfattare 

var viktiga för att förändra innehållet i läroböcker. Innehållet i läroböckerna verkar ha 

påverkat vad eleverna lärde sig under de två undersökta perioderna, då elevers resultat i 

internationella studier verkar ha påverkats av innehållet i läroböckerna.  
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1. Inledning 

Under 1980- och 1990-talet genomfördes flera stora reformer av det svenska 

utbildningssystemet. Styrningen av skolan decentraliserades, en ny målstyrd läroplan (Lpo 

94) infördes och den statliga granskningen av läroböcker avskaffades. Dessa förändringar 

kom att beröra bland annat den matematikundervisning som bedrevs i skolan. I 

matematikundervisningen i Sverige har läroboken en styrande roll för både arbetssätt och 

innehåll. Frågan som kom att ställas inför föreliggande studie är vilken roll läroboken i 

matematik spelade i utbildningssystemet under denna period vid genomförandet av 

reformerna. Under tidsperioden deltog Sverige i två TIMSS-undersökningar som testade 

svenska elevers kunskaper i matematik. Efter den undersökning som genomfördes 1980 kom 

larmrapporter som pekade på att den svenska matematikundervisningen måste förbättras 

(Emanuelsson & Johansson, 1996, s. 4). När efterföljande undersökning genomfördes 1995 

presterade Sverige betydligt bättre i undersökningen (Emanuelsson & Johansson, 1996, s. 5), 

vilket indikerar att matematikundervisningen förbättrats mellan undersökningarna. Efter 1995 

blev Sveriges resultat med åren sämre, och sett över tidsperioden 1995-2011 försämrades 

svenska årskurs 8-elevers resultat mest utav av alla deltagande EU/OECD-länder (Skolverket, 

2012, s. 36). Det verkar således ha skett en vändning emot sämre prestationer i matematik i 

och med att den svenska skolan höll på att förändras under 1990-talet. Aritmetik var det 

delämne som svenska elever förbättrades mest i under perioden (1980- och 1990-talet), medan 

algebra var ett delämne där Sverige genomgående presterade dåliga resultat i TIMSS-

undersökningarna. Detta gör det intressant att undersöka dessa delämnen i de läroböcker som 

användes 1986-1993 och 1998-2004, och samtidigt ta reda på vad detta kan säga om 

lärobokens roll i matematikundervisningen under perioderna.  

 Under arbetet har båda två som arbetat med föreliggande studie samarbetat med 

samtliga delar av studien, dock fördelades ansvaret att skriva de olika delarna av rapporten. 

Henrik Mattsson har haft extra fokus på skolmatematikens historia och hur skolan förändras. 

Henrik har haft ansvaret för att skriva följande delar: 2.1, 2.3, Metod och Resultat & Analys. 

Niklas Reinholdsson har haft extra fokus på de olika TIMSS-undersökningar och vad som 

händer i relation till dessa. Niklas skriver: Inledning, 2.2, 2.4, 2.5 och Teoretisk bakgrund. 

Slutligen har följande kapitel skrivits av båda två: Abstract, Tidigare forskning, Syfte & 

Frågeställningar, Diskussion och Konklusion.  
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2. Bakgrund 

Som tidigare nämnt handlar föreliggande studie om vad som skedde i skolmatematiken under 

perioden 1986-2004. Under perioden genomfördes flera förändringar av den svenska skolan, 

samtidigt som två TIMSS-undersökningar (SIMS och TIMSS 1995) genomfördes vilka 

testade elevernas kunskaper i matematik.  

Nedan ges en kort beskrivning av den svenska skolmatematikens framväxt för 

att ge läsaren en bakgrund till det historiska sammanhang som undersöks i föreliggande 

studie. Dessutom beskrivs hur läroboksanvändningen växer fram i relation till 

skolmatematiken vilket följs av en redogörelse för lärobokens ställning i 

matematikundervisningen. Sedan redovisas också de förändringar som skedde i det svenska 

utbildningssystemet under slutet av 1980- och 1990-talet. Detta följs av en beskrivning av 

TIMSS-undersökningarna, samt en presentation av Sveriges resultat i de undersökningar som 

berörs i föreliggande studie. Slutligen ges en kort beskrivning av berörda delar ur de 

läroplaner som gällde under de aktuella tidperioderna. 

 

2.1 En kort överblick av skolmatematikens historia i Sverige (1842-1980) 

År 1842, i och med inrättandet av folkskolan, bestämdes att alla barn skulle lära sig 

räkna (Lundin, 2010, s. 406). Matematikundervisningen omfattade då de fyra räknesätten 

samt geometri. Matematikundervisningen som bedrevs syftade till att ge elever praktiska 

kunskaper (Lundin, 2010, s. 406). Vid läroverken fick elever i årskurs 4-9 utöver de ovan 

nämnda två ämnena även undervisning i algebra (Prytz, 2015a, s. 262). Under 1840-talet 

började även en ny typ av lärobok växa fram som innehöll matematiska regler och övningar, 

och var till för att användas i den växelundervisning som utnyttjades där eleverna undervisade 

varandra (Lundin, 2008, ss. 83, 240-241). 

År 1878 inrättades en ny läroplan där ett antal kunskapsmål definierades för de 

olika årskurserna, och 1919 skedde en del förändringar då bland annat ekvationslösning blev 

en del i undervisningen i skolans senare år samt att de redan existerande ämnena utvidgades 

(Prytz, 2015a, s. 260). Under början av 1900-talet blev matematiken en viktig urvalsfaktor för 

vidare studier. Det som testades var hur man kunde lösa rutinuppgifter snabbt och korrekt 

(Lundin, 2010, s. 418). Detta innebar att skolans fokus på att eleverna skulle bli bättre på 

rutinmässig räkning ökade. Under 1800-talets senare del förändrades läroböckernas 

utformning och innehöll fler övningsuppgifter (Lundin, 2010, ss. 413-414). Anledningen till 

detta var att läroböckerna utformades för att eleverna skulle kunna arbeta individuellt utan 
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lärarens hjälp, vilket blev en lösning på det problem som uppkom i och med ett det blev 

förbjudet att låta barn undervisa varandra (Lundin, 2008, ss. 17, 342-245; Lundin, 2010 

s. 414).  

När grundskolan inrättades 1962 såg läroplanen ungefär likadan ut som 

folkskolans, och till viss del läroverkens sett till årskurs 7-9 (Prytz, 2015a, s. 263; Prytz, 

2015b, s. 316). Det växte dock med tiden fram ett missnöje över den matematikundervisning 

som bedrevs, vilket ledde till att matematikundervisningen kom att förändras relativt drastiskt 

(Lundin, 2010, ss. 419-420). År 1969 infördes en ny läroplan som byggde på ”den nya 

matematiken”, vilken innebar en stor förändring av matematikundervisningen. 

Undervisningen blev nu mer teoretisk och avancerad, och eleverna mötte nya grenar av 

matematiken i tidigare årskurser (Prytz, 2015a, s. 265). ”Den nya matematiken” var mer 

vetenskaplig, och matematikundervisningen delades upp i fler delämnen än tidigare (Prytz, 

2015b, s. 316). När denna förändring skedde bestämdes även att det skulle vara större klasser 

i skolan för att göra skolan billigare (Lundin, 2010, s. 423). Detta ledde till att undervisningen 

till stor del skedde med hjälp av läroböcker för att eleverna skulle kunna arbeta individuellt 

(Lundin, 2010, s. 423). 

”Den nya matematiken” ansågs dock inte lyckad och i slutet av 1970-talet 

fasades den ut. I den läroplan som kom år 1980 lades stor vikt vid räkning (Prytz, 2015a, 

s. 265), och matematiken började byggas kring de läroböcker som användes under 1950- och 

1960-talet, innan ”den nya matematikens” intåg (Lundin, 2010, s. 424). 

 

2.2 Läroboken i matematik 

Läroboken spelar en stor roll i matematikundervisningen under 1980-talet 

(Utbildningsdepartementet, 1986, s. 131), vilket även är fallet idag då närmare 9 av 10 lärare 

använder sig av läroböcker som grund i deras undervisning (Skolverket, 2012, ss. 97-98). 

Läroböcker har en stark ställning i matematiken på grund av att olika ämnesdelar bygger på 

varandra och lärs ut i en viss ordning (Skolverket, 2006, s. 14). Att läroboken är inflytelserik 

är inget unikt för just Sverige, men även i ett internationellt perspektiv tillhör Sverige de 

länder som i störst utsträckning har läroboken som grund för matematiklektionerna 

(Johansson, 2011, s. 149). Svenska elever arbetar i snitt med läroböcker cirka 60 % av 

lektionstiden (Johansson, 2006, s. 14-15). En risk med att elever blir utelämnade till sig själva 

och läroboken är att det kan ge negativ påverkan på resultaten i tester och att elever kan 

befästa felaktiga procedurer och uppfattningar om begrepp (Skolverket, 2008a, s. 141). 

Läroböcker tenderar även att styra vad som behandlas i undervisningen (Johansson, 2006, s. 
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23). Den matematik som inte tas upp i läroböcker kommer troligen aldrig att presenteras för 

eleverna (Johansson, 2011, s. 149). Även Wikman (2004, s. 82) menar att läroböcker kan 

skapa normer kring vad som är väsentligt att lära sig. Törnroos (2005, s. 317) lyfter fram att 

läroböcker ofta speglar de mål som finns i läroplanerna och att de läroböcker som används i 

klassrummet är en av de största faktorerna som påverkar elevers möjlighet till inlärning. Även 

Valverde et al. (2002, s. 10) menar att läroböcker generellt sett reflekterar läroplanens 

intentioner och framförallt reflekteras innehållet och de förväntade elevprestationer som 

presenteras i kursplanerna, men detta gäller dock inte i alla länder. I en undervisning som till 

stor del styrs av läroboken kommer läroplan, kursplan och lärare få en underordnad roll. Detta 

leder i sin tur till att de matematikkunskaper som utvecklas i klassrummet av lärare och elever 

styrs av lärobokens innehåll och uppbyggnad (Johansson, 2011, s. 149). Johansson (2011, 

s. 149) lyfter dock även fram att detta inte behöver innebära att lärare som använder samma 

lärobok undervisar på samma sätt och läroboksförfattarens intentioner inte behöver ha en 

direkt inverkan på undervisningen. Lärare gör egna tolkningar och förmedlar innehållet i 

boken utifrån förförståelse och andra omständigheter (Johansson, 2011, s. 149). Oates (2014, 

ss. 4, 19-20) framhåller att läroböcker har en viktig roll i matematikundervisningen då de 

underlättar både för lärare och elever, och att högkvalitativa läroböcker är ett viktigt redskap i 

en bra matematikundervisning. Detta kräver dock att läroboksförfattare skapar läroböcker av 

hög kvalitet.  

 

2.3 Skolans förändring under 1980- och 1990-talet 

Grundskolan kan under tidsperioden från slutet av 1980-talet och framåt delas upp i två 

”reformsvågor”. Den första omfattar perioden från slutet av 1980-talet och 1990-talets första 

hälft och den andra från 1990-talets mitt och fram till idag (Forsberg, 2014, ss. 624-625). I 

föreliggande studie beskrivs enbart den första ”reformvågen”, då en decentraliserad 

styrmodell etablerades i Sverige. Redan på 1950-talet fanns dock en strävan mot att 

styrningen av skolan skulle decentraliseras. Under 1960- och 1970-talet styrdes däremot det 

svenska skolsystemet till stor del av staten. Bland annat fanns i Sverige sedan 1958 

länsskolnämnder vars uppgift var att styra skolan, vilket var ett sätt för staten att styra på lokal 

nivå (Skott, 2015, s. 427). Med tiden växte missnöjet med ett centralstyrt skolsystem men det 

dröjde dock till 1990-talet innan den avgörande reformeringen skedde (Forsberg, 2014, s. 

628). En stor konsekvens av detta var att kommunerna blev huvudmän för skolans 

organisation och för genomförandet av verksamheten, samtidigt som riksdag och regering 
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hade det övergripande ansvaret. Samtidigt lades även skolöverstyrelsen och 

länsskolnämnderna ner och ersattes av skolverket (Edgren, 2015, s. 127; Skott, 2015, s. 429). 

I och med införandet av det decentraliserade systemet betonades mål- och resultatstyrning. 

Detta ledde till att reformeringen innehöll nya läro- och kursplaner samt ett nytt betygsystem. 

I den nya läroplanen (Lpo 94) skrevs varken stoff eller arbetssätt fram, utan enbart mål och 

förväntade resultat (Forsberg, 2014, s. 629). Den nya läroplanen (Lpo 94) innehöll två olika 

typer av mål som båda hade skilda funktioner. Dels fanns mål att sträva emot som skulle 

fungerar som ett slags riktningsförslag för verksamheten och som bildningsmål utan slut. 

Utöver dem fanns även mål att uppnå som uttryckte en miniminivå och fungerade som ett 

redskap för utvärdering snarare än att precisera undervisningens innehåll och utformning 

(Forsberg, 2014, s. 629). Det faktum att läroplanen var målstyrd och resultatinriktad kan vara 

en anledning till att läroboken i hög grad styrde den svenska matematikundervisningen. Detta 

eftersom hur arbetet skulle bedrivas för att målen skulle uppnås inte beskrevs i läroplanen, 

utan istället bestämdes i verksamheten (Johansson, 2011, s. 178). Betoningen i den 

decentraliserade styrmodellen handlade om att nå fram till rätt resultat (Forsberg, 2014, s. 

629). Jämfört med tidigare då staten, i princip på detaljnivå, styrde skolans verksamhet 

(Forsberg, 2014, s. 625).  

En annan förändring som skedde under perioden var avskaffandet av den statliga 

läromedelsgranskningen. Mellan 1938-1991 kontrollerade staten att de läroböcker som 

användes i skolan motsvarade läroplansmålen och de nivåer som böckerna var avsedda för 

(Johansson, 2011, s. 181; Reichenberg, 2014, s. 72). De läroböcker som inte godkändes vid 

granskningen fick inte användas i skolan (Johansson, 2011, s. 181). Efter nedläggningen av 

den statliga granskningen var det upp till andra aktörer (exempelvis producenter och 

konsumenter) att avgöra om läroböckerna var av god kvalitet (Carlson & von Brömssen, 

2011, s. 21). Enligt Lpo 94 var det rektor som ansvarade för att elever skulle möta ”läromedel 

av god kvalité”, men utöver detta berördes inte läromedel i styrdokumentet. I praktiken var 

det dock ofta lärare som avgjorde vilka läroböcker som köptes in (Johansson, 2011, s. 181).  

Johansson (2011, s. 182) menar att valet av lärobok är en av de viktigaste 

uppgifterna för lärare som grundar sin undervisning i läroboken. En lärares förmåga att 

granska och välja läroböcker är viktig för undervisningen i klassrummet, men även för 

utbudet av läroböcker då läroboksförfattarna på en fri marknad påverkas av vad lärarna 

efterfrågar (Johansson, 2011, s. 182). I SOU 2013:30 (ss. 204-205) framhålls att läroböcker 

har en viktig roll vid införandet av nya läroplaner. Det framhålls att eftersom lärare har en tro 

på att läroböcker motsvarar läroplanernas mål, påverkar läroböcker om läroplanernas mål 
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faktiskt når fram i praktiken (SOU 2013:30, ss. 204-205). Detta innebär att läroböcker kan 

behöva kraftigt ändra form för att nya reformer ska få effekt (SOU 2013:30, ss. 204-205). 

Johansson (2011, s. 182) menar att reformarbeten kan motverkas av det faktum att flertalet 

läroboksförfattare är erfarna lärare, vilket kan leda till att de utifrån erfarenhet vill skapa 

”lättarbetade” böcker. ”Nyskapande” läroböcker kräver ofta tid och kunskap för att kunna 

användas enligt läroboksförfattarnas intentioner och de får inget utrymme på marknaden om 

inte lärare efterfrågar dem. En ”lättarbetad” lärobok har dock ett innehåll och arbetssätt som 

både lärare och elever är förtrogna med, vilket gör att det endast innebär ett litet avbrott i 

arbetet att byta bok. Användandet av dessa ”lättarbetade” böcker kan även leda till att 

eleverna arbetar individuellt med uppgifter i böckerna och att gällande värden och normer i 

klassrummet inte synliggörs och ifrågasätts, vilket kan behövas för att en förändring ska ske 

(Johansson, 2011, s. 182). 

 

2.4 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

De internationella undersökningar som berörs i föreliggande studie genomfördes av IEA (The 

international association for the evaluation of educational achievement). IEA genomför stora 

internationella komparativa undersökningar av utbildningssystem (IEA, 2011). Mätningar av 

elevers kunskaper görs med hjälp av objektiva tester på ett urval av elever i varje land. I 

undersökningarna testas eleverna i matematik och naturvetenskap. Inom ämnena testas flera 

olika delämnen, i matematiken testas exempelvis algebra, geometri och statistik. Utöver 

proven används även enkäter för att samla in kontextuell information om skolan, lärare och 

elever (IEA, 2011). Syftet med undersökningarna är beskriva och jämföra elevers 

prestationer, samt ge en redovisning av deras inställning till matematik och naturvetenskap, 

både nationellt och internationellt. Utöver detta finns även ett syfte att försöka förklara och 

förstå kunskapsskillnader mellan länder (Skolverket, 1996, s. 7). I den första undersökningen 

(FIMS) som genomfördes 1964 deltog 13 länder. Den andra undersökningen (SIMS) 

genomfördes 1980 och där deltog 17 länder (Skolverket, 2004a, ss. 13-14). I den tredje 

undersökningen (TIMSS 1995) deltog 45 länder, varav 25 uppfyllde kraven på urval och 

genomförande (Skolverket, 1996, s. 7). Det går således att se att de internationella 

undersökningarnas omfång växt med åren. Nedan ges en utförligare beskrivning av SIMS och 

TIMSS 1995, samt de efterföljande TIMSS 2003 och TIMSS 2007. Fokus i föreliggande 

studie ligger på högstadiet, och det är resultat för högstadiet som presenteras.  
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2.4.1 SIMS 1980 

I FIMS presterade Sverige ett av de sämsta resultaten av 13-åringarna (Skolverket, 2004a, 

s. 13). När SIMS genomfördes 1980 presterade Sverige fortfarande under internationella 

genomsnittet i algebra, aritmetik och geometri (Skolverket, 2004a, s. 15). 41 av uppgifterna i 

SIMS var desamma som i FIMS (Skolverket, 2004a, s. 15). Lösningsfrekvensen på de 

återkommande uppgifterna var densamma i SIMS som i FIMS (Skolverket, 2004a, s. 15). 

Däremot hade eleverna 1980 betydligt sämre resultat i aritmetik (Murray & Liljefors, 1983, 

s. 43). Exempelvis klarade enbart 26 % av eleverna 1980 bråkräkning, vilken kan jämföras 

med 63 % 1964 (Murray & Liljefors, 1983, s. 43). Utifrån jämförelsen av de gemensamma 

uppgifterna i undersökningen var det möjligt att hävda att kunskapsstandarden i matematik 

inte hade förändrats 1980 jämfört med 1964. Däremot verkar kunskapsinnehållet till viss del 

förändrats. De elever som utförde testet 1964 behärskade traditionella aritmetiska beräkningar 

bättre än eleverna 1980, men de elever som gjorde testet 1980 var istället mer förtrogna med 

andra aritmetiska uppgifter, exempelvis talteori som inte togs upp i Lgr 62. Många av lärarna 

1980 ansåg att de gemensamma uppgifterna för FIMS och SIMS låg utanför den 

genomgångna kursen i årskurs 7 (Murray & Liljefors, 1983, s. 43-44).  

 

2.4.2 TIMSS 1995 

Resultaten i SIMS ledde till att matematikundervisningen i Sverige målades upp som en kris, 

vilket ledde till en satsning på att förbättra matematikundervisningen, exempelvis genom 

vidareutbildningar och högre urvalskrav till lärarlinjen (Emanuelsson & Johansson, 1996, 

ss. 4-5; Skolverket, 2004a, s. 15). I efterföljande undersökning, TIMSS 1995, presterade 

svenska elever ett bättre resultat än i SIMS. Detta berodde till stor del på att de svenska 

elevernas resultat i aritmetik förbättrades (Emanuelsson & Johansson, 1996, s. 5). Något som 

kan förklaras med att grundläggande aritmetik fick en tydlig betoning i Lgr 80 (Emanuelsson 

& Johansson, 1996, s. 5). I matematik som helhet presterade svenska elever relativt bra, men 

sett till de olika delämnena fanns variationer (Skolverket, 1996, s. 36). Svenska elever 

presterade över genomsnittet i delämnena statistik, mätningar och aritmetik (Skolverket, 1996, 

s. 36). En förklaring till att resultatet i statistik var bra är att statistik och sannolikhetslära var 

ett särskilt kunskapsområde i svenska läroplaner sedan Lgr 69, vilket inte var fallet i andra 

länder (Emanuelsson & Johansson, 1996, s. 5). I algebra och geometri var resultaten lägre än 

det internationella genomsnittet. Detta var delämnen där de länder som generellt sett 

presterade bäst, genomgående presterade höga resultat (Skolverket, 1996, ss. 36-37). En 

tänkbar förklaring till det låga resultatet i algebra är att detta område i grundskolan hade lägre 
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prioritet och kom in senare i svensk skola (Skolverket, 1996, s. 86). TIMSS 1995 var uppdelat 

i sex olika delämnen, bland annat aritmetik som utgjorde 34 % och algebra som utgjorde 18 

%, vilka således utgjorde över halva testet (Beaton, 1996, s. 12; Skolverket, 1996, s. 27). 

  

2.4.3 TIMSS 2003 och 2007 

I TIMSS 2003 försämrades Sveriges resultat (Skolverket, 2004b, s. 10). Sverige presterade 

fortfarande dåligt i geometri och algebra, vilket var orsaken till Sveriges dåliga resultat 

(Skolverket, 2004b, ss. 57, 85). Andelen algebra i testet hade ökat jämfört med TIMSS 1995 

och utgjorde 25 % av testet (Skolverket, 2004b, s. 38). I TIMSS 2007 fortsatte Sveriges 

resultat att sjunka, och det var fortfarande resultaten i algebra och geometri som var dåliga 

(Skolverket, 2008b, s. 9). Däremot förbättrades Sveriges resultat i aritmetik, och var över 

genomsnittet i undersökningen (Skolverket, 2008b, s. 46). Både TIMSS-rapporten från 2003 

och 2007 lyfter fram att Sverige fortfarande jämfört med andra länder fokuserade mindre på 

algebra och geometri i matematikundervisningen (Skolverket, 2004b, s. 85; Skolverket, 

2008b, ss. 9, 62). I Sverige lades mer tid på algebra och geometri först i årskurs 8 (Skolverket, 

2004b, s. 12). Elever fick inför TIMSS 2003 ungefär 10 % mindre undervisning i algebra 

jämfört med andra länder, där närmare en tredjedel av undervisningen berörde algebra, och 

endast 42 % av lärarna i Sverige undervisade kring det algebrainnehåll som testades 

(Skolverket, 2004b, ss. 91-92). I Sverige gavs jämfört med andra länder mer tid till aritmetik 

(Skolverket, 2008b, s. 62). TIMSS 2003 visade även att det fanns ett samband mellan högre 

genomsnittlig undervisningstid i ett delämne och bättre resultat (Skolverket, 2004b, s. 92) 

 

2.5 Algebra och aritmetik i läroplanerna Lgr 80 och Lpo 94 

I Lgr 80 lyftes aritmetikkunskap fram som grundläggande i förberedandet av eleverna inför 

rollen som vuxna medborgare och vidare studier. Algebrakunskap lyftes dock enbart fram i 

samband med fortsatta studier (Lgr 80, s. 98). Det innehåll som beskrevs i delämnet aritmetik 

var också betydligt mer utförligt än i algebra (Lgr 80, ss. 100-106). Detta tyder på att 

aritmetik gavs en större betoning än algebra i läroplanen. Även Emanuelsson och Johansson 

(1996, s. 5) menar att aritmetiken gavs stort utrymme i Lgr 80. I Lpo 94 lyftes både aritmetisk 

och algebraisk kunskap fram som nödvändigt för att eleverna skulle uppnå målen (Lpo 94, ss. 

33-34), dock förekom algebra enbart i målen för årskurs 9 (Lpo 94, ss. 34-35). Algebra fick 

en starkare roll under Lpo 94 jämfört med tidigare läroplaner, genom att stödmaterial som 

Algebra för alla (Bergsten et al. 1997) publicerades för att ge lärare stöd i arbetet.  
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2.6 Sammanfattning av bakgrund 

Det svenska utbildningssystemet och matematikundervisningen har under historien förändrats 

och påverkats av bland annat stora reformer. Under 1980- och 1990-talet skedde flera 

reformer av utbildningssystemet som ledde till en ändrad politisk styrning av skolan och 

införandet av nya läroplaner. Reformerna kom att påverka undervisningen och lärobokens 

användande bland annat då en tydlig mål- och resultatstyrning infördes. Läroboken spelar en 

stor roll i svensk matematikundervisning och har en tydlig påverkan på det innehåll eleverna 

kommer att möta. Lärarna är dock inte passiva i detta utan påverkar undervisningen genom att 

tolka och förmedla lärobokens innehåll på olika sätt. Sverige hade dåliga resultat i SIMS 

1980, vilket resulterade i förändringar av den svenska utbildningspolitiken och i 

förlängningen även matematikundervisningen. Under slutet av 1980- och början av 1990-talet 

decentraliserades skolan, en ny läroplan infördes och läroboksmarknaden blev fri. När de 

svenska eleverna återigen testades i TIMSS 1995 presterade Sverige sitt bästa resultat 

hitintills. Denna stora förändring berodde till stor del på att Sveriges resultat blivit bättre inom 

aritmetik. Däremot presterades dåliga resultat i andra delämnen, såsom exempelvis algebra. 

Då läroböcker som tidigare nämnts har en stor påverkan på den matematik som svenska 

elever undervisas i, är det intressant att ta reda på vilket innehåll som betonades och gavs plats 

i de läroböcker som användes under tidsperioderna 1986-1993 och 1998-2004, och se om det 

skedde någon förändring av innehållet. 
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3. Syfte & Frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka lärobokens roll vid genomförandet av nya 

reformer som påverkade matematikundervisningen under 1980- och 1990-talet. Detta görs 

utifrån en läroplansteoretisk modell där lärobokens medlande roll mellan läroplanens 

intention och implementeringen i undervisningen lyfts fram. Denna modell beskrivs i kapitel 

5. Under den aktuella tidsperioden förändrades styrningen av skolan till ett decentraliserat 

målstyrt system med ökad lokal makt över skolan. I och med denna förändring infördess även 

en ny läroplan och den statliga granskningen av läroböcker avskaffades. Den nya läroplanen 

var kraftigt målstyrd och innehöll ingen styrningen gällande arbetssätt och stoff. Det blev i 

och med dessa förändringar mer och mer lärarnas ansvar att tolka läroplanens intention och se 

till att målen faktiskt uppnåddes i verksamheten. I föreliggande studie ställs frågan om vilken 

roll som läroboken och dess innehåll spelade vid genomförandet av dessa reformer. Som 

tidigare nämnts har läroboken i matematik och dess innehåll en stark påverkan på den 

undervisning som bedrivs i verksamheten. För att ta reda på hur de nya reformerna uttrycktes 

i läroböckerna analyseras i föreliggande studie innehållet gällande algebra och aritmetik i ett 

flertal läroböcker från 1986-1993 och 1998-2004. Algebra och aritmetik väljs då de är 

delämnen som under 1980- och 1990-talet på olika sätt uppmärksammades i relation till 

läroplaner och TIMSS-undersökningar. Genom att analysera läroböcker från både tiden före 

och efter reformernas genomförande blir det möjligt att se om innehållet gällande algebra och 

aritmetik i läroböckerna förändrades mellan de två perioderna. De specifika forskningsfrågor 

som studien försöker besvara är: 

 Hur stor andel av uppgifterna i läroböcker i matematik avsedda för årskurs 6 är 

algebra-, prealgebra- respektive aritmetikuppgifter under perioderna 1986-1993 och 

1998-2004? 

 Vilka eventuella förändringar av andelen algebra-, prealgebra-, och aritmetikuppgifter 

i läroböcker i matematik avsedda för årskurs 6 sker mellan perioderna 1986-1993 och 

1998-2004? 

För att kunna beskriva lärobokens roll i reformerna är ytterligare en fråga i föreliggande 

studie huruvida läroböckerna påverkar undervisningen, vilket undersöks genom att studera 

sambandet mellan läroböckers innehåll och elevers studieresultat i två delämnen, algebra och 

aritmetik, i TIMSS-undersökningar. Utifrån den läroplansteoretiska modellen (se Kapitel 5) 

kan studieresultat i bland annat TIMSS-undersökningar tänkas representera den förvärvade 

läroplanen, det vill säga fungera som ett mått på måluppfyllelsen i svensk skola.  



 

11 

 

4. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras forskning kring: skolmatematikens historia, huruvida 

internationella undersökningar kan påverka nationell utbildningspolitik samt forskning kring 

läroböcker i matematik. 

 

4.1 Forsning kring skolmatematiken under ca 1980-2004 

Skolmatematikens historia under 1980- och 1990-talet är ett relativt outforskat område, då 

mycket av den forskning som gjorts kring skolmatematikens historia berör tidigare perioder 

(se exempelvis Lundin, 2008 och Prytz, 2007). Prytz (2015b) berör dock 1980- och 1990- 

talet när han beskriver innehållet i de läroplaner som fanns i Sverige 1850-2014. Studien 

syftar till att bidra med kunskap kring hur skolmatematiken förändrats genom åren. Prytz 

(2015b) gör en textanalys av läroplaner, kursplaner och andra dokument som var ämnade att 

styra skolans innehåll. Analysen visar att Lgr 62 var detaljerad och innehöll både lärandemål 

samt metodbeskrivningar för hur och när eleverna skulle lära sig specifikt innehåll. Prytz 

(2015b, s. 312) menar att den detaljerade beskrivningen i läroplanen var ett sätt för staten att 

kontrollera undervisningen. Även den efterföljande läroplanen Lgr 69 var detaljerad, något 

som fanns kvar även i Lgr 80. Lgr 80 hade dock ett mindre omfattande innehåll. Prytz (2015b, 

s. 312) menar att den mindre omfattande läroplanen var en produkt av den idé som fanns om 

att skolan skulle decentraliseras och gå emot att styras lokalt. Samtidigt ledde de mindre 

läroplanerna till att det inte längre var lika tydligt vad eleverna skulle lära sig, eller vad 

eleverna skulle lära sig i en specifik ålder då årskurserna nu grupperades i stadier. När sedan 

Lpo 94 skrevs blev decentraliseringen ännu tydligare. Detta på grund av att även Lpo 94 var 

mindre än tidigare läroplaner, den innehöll endast mål för vad eleverna skulle kunna när de 

nådde årskurs 5 och 9, och utöver detta lämnades ansvaret att bestämma innehåll och 

arbetssätt över på lärarna (Prytz, 2015b, s. 313). Prytz (2015b, ss. 316-317) visar även att 

matematikämnet i olika läroplaner med tiden delats in i fler delämnen, från början 

behandlades endast aritmetik, geometri och algebra. Mellan läroplanerna Lgr 80 och Lpo 94 

minskade antalet mindre delämnen och ersattes med mer övergripande delämnen. Mindre 

delämnen i Lgr 80, som till exempel procent samt mätning och enheter, kom i Lpo 94 att 

täckas in av delämnet aritmetik (Prytz, 2015b, s. 316). Prytz (2015b, s. 316) lyfter fram att 

trenden är att delämnen som tidigare tagits upp i senare årskurser, i de nyare läroplanerna blev 

del av matematiken redan från årskurs 1. Detta innebar att skolämnet matematik var mer 

allsidigt i nyare läroplaner, speciellt i de tidigare åren, vilket innebar, eftersom tiden för 
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matematik inte ökade, att vissa delämnen antingen tagits bort eller tappat mark jämfört med 

andra i kursplanen för matematik (Prytz, 2015b, s. 316). Slutligen visar studien på att tiden för 

matematik verkar minskat mellan Lgr 80 och Lpo 94, från 1067 timmar till endast 900 (Prytz, 

2015b, s. 315). Prytz (2015b, s. 323) lyfter även fram att studien utgör en grund för vidare 

studier av bland annat läroböcker. Översikten ger en bra inblick i vilka koncept inom 

matematikundervisningen vidare forskning kring skolmatematikens historia kan fokusera på, 

eftersom styrdokument var något som lärare och läroboksförfattare troligen inte kunde 

ignorera (Prytz, 2015b, s. 323). 

 

4.2 Internationella undersökningar som påverkande faktor på nationell nivå 

Pettersson (2008) undersöker i sin avhandling hur internationella undersökningar påverkar på 

nationell nivå. Pettersson (2008) utgår från teorier om att internationella idéer genom olika 

kommunikationskanaler kan överföras till nationell nivå, och intresserar sig för hur det 

nationella och internationella interagerar med varandra genom internationella undersökningar 

(Pettersson, 2008, s. 27, 39-77). De internationella undersökningarna beskrivs som 

kommunikationskanaler genom vilka idéer kan föras vidare (Pettersson, 2008, s. 88). Studien 

görs genom textanalyser av exempelvis rapporter, avhandlingar och artiklar där förändringar 

kring relationen mellan den nationella och internationella arenan undersöks, och orsaker till 

förändringarna söks (Pettersson, 2008, ss. 32-33). Pettersson (2008, s. 133) kommer fram till 

att de internationella undersökningarna används på nationell nivå genom att ge stöd åt idéer, 

bidrar med information om hur ett system fungerar/presterar och dessutom kan de användas 

för att stödja eller motarbeta utbildningsnormer. Undersökningarna används på liknande sätt 

även i andra länder (Pettersson, 2008, ss. 171-172). Internationella undersökningarna behöver 

däremot inte ha en direkt påverkan på en nation, utan att resultaten används av olika aktörer 

om det ger stöd för deras agenda (Pettersson, 2008, ss. 173-174). Avhandlingen pekar på att 

de internationella undersökningarna kan påverka på nationell nivå. 

 

4.3 Forskning kring läroböcker i matematik 

Två studier som pekar på hur läroböckers utformning och användning skiljer mellan länder 

görs av Pepin och Haggarty (2002) och Li (2000). Pepin och Haggarty (2002) undersöker 

vilka likheter och skillnader som finns mellan läroböcker i matematik, avsedda för årskurser 

motsvarande högstadiet, i Tyskland, England och Frankrike. Målet är att undersöka hur olika 

delämnen i matematik behandlas i läroböckerna, samt hur lärare använder läroböcker i de 
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olika länderna (Pepin & Haggarty, 2002, s. 573). Studien består av en läroboksanalys, 

intervjuer med lärare, samt klassrumsobservationer (Pepin & Haggarty, 2002, 

s. 574). Resultaten visar att läroböcker används i alla länderna, men att strukturen och 

användandet skiljer sig. Exempelvis används läroböcker i England i princip enbart för träning 

av rutinuppgifter (Pepin & Haggarty, 2002, ss. 584-585). I Tyskland används läroböcker olika 

beroende på vilken skolform de används i, ”Gymnasium” eller ”Hauptschule”. Dock arbetar 

svagare elever mer i läroboken (Pepin & Haggarty, 2002, ss. 583-584). Undervisningen i 

Tyskland styrs ofta av läroböckerna (Pepin & Haggarty, 2002, s. 575). I Frankrike används 

läroböckerna på olika sätt, men de flesta lärare anser att läroböcker är en källa till 

övningsuppgifter (Pepin & Haggarty, 2002, s. 584). Den likhet som finns är att i alla länder 

och skolformer används läroböcker för att träna på rutinuppgifter (Pepin & Haggarty, 2002, 

ss. 583-585).  

Li (2000, ss. 234-236) jämför hur addition och subtraktion presenteras i 

läroböcker i USA och Kina. Målet är att ta reda på vilka likheter och skillnader som finns 

mellan de två ländernas matematikundervisning (Li, 2000, ss. 234-235). Li (2000, s. 236) 

menar att läroböcker utgör en utgångspunkt för vad som behandlas i undervisningen. Studien 

görs utifrån ett analysverktyg där uppgifter i läroböcker bedöms utifrån: vilken typ av/antalet 

uträkningar som krävs, kontextbundenhet, samt komplexiteten hos uppgiften (Li, 2000, 

s. 327). De likheter som finns mellan länderna är att läroböckerna kräver lika avancerade 

beräkningar, samt finns samma mängd kontextuell information kring uppgifterna (Li, 2000, 

s. 239). Skillnaderna mellan de två länderna är att 19 % av uppgifterna i USA kräver ett svar 

med både lösningen samt förklaring, medan ingen av uppgifterna i Kina gör det, och att 

uppgifterna i de amerikanska läroböckerna kräver fler typer av strategier för att lösa 

uppgifterna (Li, 2000, ss. 238-239). Innehållet i de Kinesiska läroböckerna är mer avancerat, 

dock kräver uppgifterna oftast endast svar i form av ett tal (Li, 2000, ss. 238-239). Det går 

således se att det finns skillnader mellan vilka typer av uppgifter som eleverna möter i de 

olika länderna. Li (2000, s. 240) kopplar resultaten till hur elever presterar i de olika länderna 

då kinesiska elever presterar bättre på rutinuppgifter, medan amerikanska elever presterar 

bättre på uppgifter som kräver mer utvecklade svar.  

Monica Johansson (2006, s. 2) beskriver i sin avhandling hur läroböcker 

används i och påverkar den undervisning som bedrivs i klassrummet. Detta görs utifrån ett 

läroplansteoretiskt perspektiv, där hon menar att läroboken utgör en ramfaktor som styr 

undervisningen, samtidigt menar hon att läroboken agerar som en länk mellan styrdokument 

och undervisningspraktiken (Johansson, 2006, ss. 15-16, 19-20). Johansson (2006, ss. 24, 26) 
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gör fyra delstudier som alla bidrar på olika sätt till att måla upp bilden av lärobokens funktion. 

Studierna visar att läroboken har en stor påverkan på matematikundervisningen. Eleverna 

arbetar individuellt med läroboken mer än halva lektionen, och lärare bygger sin undervisning 

kring läroboken då de hämtar lektionsinnehåll, exempel och läxor ur den (Johansson, 2006, 

s. 25). Johansson (2006, ss. 24, 26) visar även att lärobokens innehåll kan avvika från 

läroplanen, och att innehållet i läroböcker inte verkar förändras mycket med åren, trots 

införande av nya läroplaner. Läroboken verkar ha en överordnad roll och styr undervisningen 

(Johansson, 2006, ss. 25-27). Det finns dock utrymme för lärarna att på detaljnivå göra 

avvikelser från läroboken. Den överordnade roll som läroböcker har verkar dock ställa till 

problem om innehållet i läroböckerna avviker från lärarens uppfattningar då läraren blir 

osäker på hur ämnet ska behandlas, vilket kan skapa en otydlighet/mångtydighet i 

undervisningen (Johansson, 2006, ss. 25-26). 

Tre läroboksanalyser som görs i relation till TIMSS-undersökningar är 

Adolfsson (1997), Törnroos (2005) och Valverde et al. (2002). Adolfsson (1997, s. 23) lyfter 

fram att det finns tydliga variationer i resultatet mellan de deltagande länderna i de olika 

delämnena i TIMSS 1995, vilket stöds av Skolverket (1996, s. 36). En förklaring till 

variationen menar Adolfsson (1997, s. 23) kan finnas i innehållet i läroböckerna. Med 

hänvisning till den genom TIMSS 1995 genomförda läroboksanalysen av en ”betydande” 

lärobok lyfter Adolfsson (1997, s. 23) fram att den ämnesmässiga tyngdpunkten varierar i de 

undersökta böckerna. Analysen gick till så att sammanhängande stycken text som har 

liknande ämnesmässigt innehåll kodas efter delämnena i TIMSS 1995 (Adolfsson, 1997, 

s. 23). I den svenska boken visar resultatet att betoningen inte ligger på algebra och geometri 

(ca 5 %) utan mer på mätningar (ca 25 %) och statistik (ca 15 %) (Adolfsson, 1997, s. 23), 

något som kan förklara de låga resultaten i algebra och geometri. Däremot har Norge och 

Island lika låga resultat som Sverige i algebra och geometri men i deras läroböcker betonas 

algebra och geometri betydligt mer (Adolfsson 1997, s. 24). Det finns dock fler länder, än 

endast Sverige, vars resultat i TIMSS 1995 stämmer bra överens med vad som betonas i 

läroboken. De länder som presterar bra i alla kategorier har gemensamt att algebra och/eller 

geometri betonas starkt men inte statistik (Adolfsson, 1997, s. 24). Adolfsson (1997, s. 24) 

gör en kompletterande läroboksanalys av de vanligast förekommande läroböckerna i Sverige 

för de klasser som deltog i TIMSS 1995. Analysen av läroböckerna visar att ämnesinnehåll 

som berör delämnet algebra ges mer vikt i de senare årskurserna på högstadiet, framförallt i 

årskurs 9 (Adolfsson, 1997, s. 24). Detta kan förklara det dåliga resultatet då algebrainnehållet 

i TIMSS 1995 inte blir relevant för svenska elever i årskurs 6 och 7 (Adolfsson, 1997, s. 25).  
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Törnroos (2005) undersöker korrelationen mellan olika typer av OTL- data 

(OTL- opportunity to learn) och elevresultat. I studien närmas OTL på tre olika sätt. Dels 

mäts det utifrån hur stor andel av läroböcker som dedikeras åt specifika delämnen som en 

uppskattning av möjligheten att lära sig ett visst delämne (Törnroos, 2005, s. 320). Det andra 

angreppssättet involverar en uppgiftbaserad analys av läroböckerna i matematik. TIMSS 1999 

innehåller 162 matematikuppgifter och läroböckerna undersöks i relation till varje enskild 

uppgift för att ta reda på om det finns material som tränar eleverna inför uppgifterna i TIMSS 

(Törnroos, 2005, s. 320). Totalt analyseras nio läroböcker för årskurserna 5, 6 och 7 

(Törnroos, 2005, s. 320). Det tredje angreppssättet baseras på data från lärarenkäten i TIMSS 

1999, där lärare svarar på frågor angående om de undervisar i ämnet eller inte (Törnroos, 

2005, s. 320). Utöver detta analyseras även två olika typer elevresultat, dels genomsnittet 

korrekta svar och dels standardiserade resultat där det internationella genomsnittet tas bort 

(Törnroos, 2005, s. 321). Törnroos (2005, s. 323) lyfter i sitt resultat fram att studien visar att 

uppgiftsbaserad data ger hög och konsistent korrelation med elevresultaten. Törnroos (2005, 

s. 323) lyfter även fram att det kanske viktigaste utfallet av studien är upptäckten att 

läroböcker verkar fungera bra för mätning av möjligheter för inlärning. Det finns en tydlig 

positiv korrelation mellan två variabler: ju mer en typ av uppgift betonas i läroböckerna desto 

bättre resultat på uppgiftstypen i TIMSS 1999 jämfört med det internationella genomsnittet 

(Törnroos, 2005, s. 323). Slutligen lyfter Törnroos (2005, s. 325) fram att studien leder fram 

till uppmuntrande resultat gällande användandet av läroböcker för att mäta elevers 

inlärningsmöjligheter.  

 En stor läroboksanalys görs i anknytning till TIMSS 1995 av Valverde et al. 

(2002) som utgår ifrån data som samlas in genom läroplansanalysen i TIMSS 1995. Datat 

består av en detaljerad inventering av matematiskt och naturvetenskapligt innehåll, pedagogik 

och andra utmärkande drag i hundratals läroböcker i över 40 länder. I studien undersöks 

läroböcker utifrån fysiska drag (längd och storlek), hur innehållet struktureras, förväntad 

inlärning, vilka aktiviteter som erbjuds, holistiskt samt lärobokens roll i att översätta politik 

till praktik. Valverde et al. (2002, ss. 9-13) utgår ifrån en läroplansteoretisk modell där 

läroboken har en medlande roll mellan intentionen i läroplanen och dess implementering i 

klassrummet. Resultaten visar bland annat att läroböcker i matematik för årskurs 8 i 

genomsnitt har 225 sidor (Valverde et al. 2002, s. 35). Läroböcker är ofta skrivna för att 

influera lärare och elever i hur de använder sin undervisningstid. Läroböckerna är designade 

för att översätta kunskapsmålen i läroplanen till praktik genom att erbjuda en sekvens av 

innehåll och aktiviteter (Valverde et al. 2002, s. 35). Ur enkäterna från TIMSS 1995 framkom 



 

16 

 

att läroboken är en grundläggande källa för att bestämma hur matematiskt innehåll ska 

presenteras, samt att läroboken påverkar vilket innehåll som ska läras ut och hur detta 

praktiskt ska genomföras (Valverde et al. 2002, s. 35). Det framkommer att de flesta 

läroböcker verkar förespråka ett generiskt förhållningssätt till skolmatematik och 

naturvetenskap, samt att hur böckerna struktureras varierar (Valverde et al. 2002, s. 90). De 

lyfter fram att om läroböcker skapar möjligheter för implementering i klassrummet visar 

resultat i studien på att stora reformer på en klassrumsnivå inte är särskilt troliga, då det skulle 

kräva en drastisk förändring av innehållet i läroböcker (Valverde et al. 2002, s. 138). Studien 

visar att när politik ska översätts till praktik spelar läroboken en grundläggande roll (Valverde 

et al. 2002, s. 166). Läroboken påverkar hur lärare och elever tolkar innehållet i läro- och 

kursplaner. Läroboken exemplifierar hur kunskapsmålen som skrivs ut i läro- och 

kursplanerna ska uppnås (Valverde et al. 2002, s. 166). Många aktörer i utbildningssystem är 

måna om att skriva fram mål, men det är lärares professionella ansvar att se till att målen 

implementeras (Valverde et al. 2002, s. 167). Valverde et al. (2002, s. 170) lyfter slutligen 

fram att läroboken kan antas spela en kritisk roll i huruvida undervisningsreformer får 

genomslag eller inte. Studien av läroböcker i TIMSS 1995 visar dock på att nyskapande 

visioner i läroböckerna är ovanliga. Detta menar Valverde et al. (2002, s. 171) ytterligare 

tyder på lärobokens viktiga roll som medlare mellan politik och undervisning.  
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5. Teoretisk bakgrund 

Föreliggande studie tar utgångspunkt i teorier och modeller om styrning av skolan och 

lärobokens roll i styrningen som lyfts fram av Lindensjö och Lundgren (2000), Schmidt et al. 

(2001) samt Valverde et al. (2002). Då det i denna studie handlar om läroböcker i tidsperioder 

då det skett stora reformer kring skolan, bland annat införandet av nya läroplaner, kommer 

fokus ligga på styrning i form av läroplaner samt läroböckers översättande roll.  

Valverde et al. (2002, s. 5) och Schmidt et al. (2001, s. 15) lyfter fram en 

tredelad modell av begreppet läroplan, som även används i TIMSS-undersökningar. I denna 

modell görs en uppdelning i tre faser mellan läroplanen som organisatoriska mål (avsedda 

läroplanen), läroplanen som instruktion (implementerade läroplanen) och läroplanen som 

studieresultat (förvärvade läroplanen)(Valverde et al. 2002, s. 5). Schmidt et al. (2001, ss. 15-

16) och Valverde et al. (2002, s. 5) lyfter även fram hur faserna kan representeras. Den 

avsedda läroplanen omfattar de avsikter och mål som undervisningen ska jobba mot och 

representeras av olika former av styrdokument. Den implementerade läroplanen innefattar den 

undervisning och de praktiker och aktiviteter som sker i skolan och representeras exempelvis 

av lärarens uppdelning av mängden instruktionstid till olika ämnen. Slutligen omfattar den 

förvärvade läroplanen den kunskap som eleverna tillägnat sig och representeras av exempelvis 

resultat på olika tester, såsom TIMSS (Valverde et al. 2002, s. 5). Lindensjö och Lundgren 

(2000, ss. 171-177) lägger fram en liknande modell över olika arenor i det svenska 

utbildningsväsendet. Dessa arenor är formuleringsarenan (jämför avsedda läroplanen) och 

realiseringsarenan (jämför implementerade & förvärvade läroplanen). Formuleringsarenan är 

den politiska arenan där beslut om övergripande mål och regler tas och skolpolitiken 

formuleras, till exempel via läroplaner och kursplaner. De huvudsakliga aktörerna på denna 

arena är politiker, men den har kommit att utökas med andra aktörer (Lindensjö & Lundgren, 

2000, ss. 171-176). Realiseringsarenan är den arena där dessa övergripande mål och regler ska 

realiseras och implementeras. Detta görs genom att de huvudsakliga aktörerna, lärarna, tolkar 

och tyder besluten från formuleringsarenan (Lindensjö & Lundgren, 2000, ss. 171-176).  

 Läroboken lyfts av Schmidt et al. (2001, s. 16) fram i relation till ovanstående 

läroplansmodell som ett svårtolkat objekt som dels från ett traditionellt IEA perspektiv kan 

ses som en aspekt av den avsedda läroplanen då den förkroppsligar vissa specifika 

undervisningsmål för en specifik elevgrupp. Läroboken kan även ses som en aspekt som 

representerar den implementerade läroplanen då den ofta används i klassrum för att 

organisera, strukturera och informera eleverna i deras inlärningsprocess (Schmidt et al. 2001, 
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s. 16). Det är dock viktigt att poängtera att till vilken utsträckning som läroboken faktiskt 

representerar den implementerade läroplanen påverkas av syftet med boken och hur lärare 

väljer att använda den (Schmidt et al. 2001, s. 16). 

 

5.1 Den potentiellt implementerade läroplanen 

Schmidt et al. (2001, s. 16) menar att eftersom läroboken kan ses som en aspekt som 

representerar både den avsedda och den implementerade läroplanen behöver ytterligare en fas 

läggas till i den tredelade läroplansmodellen, den potentiellt implementerade läroplanen. Den 

potentiellt implementerade läroplanen syftar till hur läroböckerna överbryggar den klyfta som 

finns mellan officiella intentioner och de konkreta lektioner som implementeras i 

klassrummen (Schmidt et al. 2001, s. 16; Valverde et al. 2002, ss. 9-13). Även Lindensjö och 

Lundgren (2000, s. 16) menar att pedagogiska texter, i form läroböcker, kan skapa 

utbildningsscheman för elevernas lärande och kodifierar en bestämd uppfattning om vad 

utbildningen ska innehålla och ha för mål. Den potentiellt implementerade läroplanen 

representeras av läroböcker och andra läromedelsmaterial (Schmidt et al. 2001, s. 16; 

Valverde et al. 2002, s. 13). Läroboken både definierar och erbjuder framställningar av olika 

ämnesområden för eleverna, och översätter de tankar och idéer som finns i läroplanen till 

dessa framställningar (Valverde et al. 2002, s. 1). Läroböcker spelar en medlande och 

överbryggande roll mellan den avsedda och den implementerade läroplanen. Läroplans- och 

policyskapare tar beslut gällande undervisningsmål som sedan formas till instrument såsom 

till exempel olika former av styrdokument. Det är dock sällan tydligt utskrivet vilka 

aktiviteter som måste genomföras i undervisningen för att förkroppsliga det innehåll som 

finns i styrdokumenten. Läroboken fungerar som en länk mellan de idéer som presenteras i 

den avsedda läroplanen och klassrummet. Detta görs genom att läroböckerna erbjuder ett antal 

konkreta aktiviteter som lärare och elever kan göra för att fullfölja de intentioner som 

omfattas i läroplanen. Detta leder till viss del till att läroboken inte bara är en medlare mellan 

intention och implementering utan även en del av de inlärningsmöjligheterna som finns i 

matematiken (Valverde et al. 2002, ss. 9-10).  

Ovanstående beskrivning pekar på att läroboken spelar en viktig roll när de 

inlärningsmöjligheter som ett utbildningssystem erbjuder undersöks. Läroboken är även en av 

de aspekter inom en internationellt varierande skola som är så pass vanligt förekommande att 

den nästan kan anses universal (Valverde et al. 2002, s. 1). Hur läroböcker hänger samman 

med och kan relateras till den avsedda läroplanen och den vision som de stödjer gällande vad 
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elever förväntas lära sig är en fundamental aspekt av ett utbildningssystem (Valverde et al. 

2002, s. 9). Lärobokens medlande roll är, som tidigare nämnts, komplex då varken lärare eller 

elever är passiva när det gäller att skapa pedagogiska möjligheter. Både lärare och elever är 

aktörer som påverkar det som sker i klassrummet (Valverde et al. 2002, s. 10). Huruvida de 

visioner och mål som lyfts fram i läroböcker överensstämmer med vad som uttrycks i läro-och 

kursplaner och av lärare varierar från land till land (Valverde et al. 2002, s. 12).  

Ovanstående teorier och modeller pekar alltså på en uppdelning mellan de 

intentioner eller avsikter som finns med utbildningen (läroplaner, etc.) och hur dessa sedan 

realiseras och implementeras i skolan, samt att resultat i internationella studier kan 

representera den förvärvade läroplanen. Läroboken spelar en viktig och medlade roll i att 

överbrygga den klyfta som finns mellan delarna genom att översätta och koda vad 

utbildningen ska innehålla i praktiken. Teorierna kan stödjas med den forskning och bakgrund 

som presenterats i föreliggande studie. Johansson (2011) och Skolverket (2012) lyfter fram att 

läroboken används av majoriteten av lärare som huvudsaklig grund för undervisningen. 

Johansson (2006; 2011) och Wikman (2004) poängterar att läroböckerna skapar normer kring 

vad elever ska lära sig och att det som inte lyfts fram i läroböckerna kommer nog eleverna 

inte lära sig. Läroböcker speglar ofta de mål som finns i läroplanerna (Törnroos, 2005; 

Valverde et al. 2002) och då undervisningen är läroboksstyrd kommer kunskapen som 

utvecklas att vara styrd av lärobokens innehåll och uppbyggnad (Johansson, 2011). Både 

Adolfsson (1997) och Törnroos (2005) pekar på att innehållet i läroböcker kan ha en påverkan 

på de resultat som elever presterar på internationella tester.  
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6. Metod 

I föreliggande studie görs en innehållsanalys av läroböcker i matematik för att ta reda på 

vilket utrymme som olika delämnen inom matematiken får i dem. Begreppet innehållsanalys 

syftar här till att räkna förekomsten av eller mäta, kvantifiera, vissa företeelser i en text 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 50). Genom en innehållsanalys kan i stort sett vilket inslag 

som helst räknas eller mätas i ett utvalt textmaterial (Bergström & Boréus, 2012, s. 50). I 

föreliggande studie räknas andelen algebra-, prealgebra- och aritmetikuppgifter, som förekom 

i läroböcker för matematik, vilket motiveras utifrån Törnroos (2005, s. 323) som menar att 

antalet uppgifter av en viss typ ger bäst indikationer på vad elever lär sig. Analysmetoden 

används då den är användbar för både grovsortering i breda kategorier för att se förekomsten 

av olika inslag (Bergström & Boréus, 2012, s. 51), samt blir det möjligt att se mönster i större 

textmängder och/eller göra jämförelser mellan textmaterial från olika tidpunkter (Bergström 

& Boréus, 2012, s. 51; Nilsson, 2010, s. 119). En innehållsanalys kan göras antingen manuellt 

eller med hjälp av en dator. Det finns fördelar med båda tillvägagångsätten, till exempel är 

fördelen med en datoranalys att stora textmängder kan behandlas på ett konsekvent sätt. 

Datoranalyser kräver dock tillgång till speciella program och att allt textmaterial som ska 

analyseras finns tillgängligt digitalt (Bergström & Boréus, 2012, s. 51). En manuell analys gör 

det möjligt att göra mer komplicerade bedömningar och tolkningar av materialet (Bergström 

& Boréus, 2012, s. 51). I föreliggande studie görs en manuell analys av materialet då 

innehållet i läroböckerna behöver tolkas för att uppgifterna ska kunna kategoriseras. 

 

6.1 Avgränsning 

Första steget i en innehållsanalys är att avgränsa det material som analyseras (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 54)(se kapitel 6.3). Sedan konstrueras ett analysinstrument som anger vilka 

inslag som ska noteras i materialet. Vid manuella analyser kallas detta instrument vanligen för 

kodschema (Bergström & Boréus, 2012, s. 54). Denna konstruktion av kodschema innebär 

även ett ställningstagande kring vad som ska räknas. De inslag eller företeelser som lyfts fram 

i kodschemat och räknas kan kallas för kodningsenheter. De kodningsenheterna som används 

i föreliggande studie är algebrauppgifter (se kapitel 6.1.2), prealgebrauppgifter (se kapitel 

6.1.2) och aritmetikuppgifter (se kapitel 6.1.1). Att just dessa typer av uppgifter analyseras 

motiveras med att svenska elevers resultat i aritmetik förbättrades i TIMSS 1995 jämfört med 

SIMS (Emanuelsson & Johansson, 1996, s. 5). Ytterligare en anledning till att analysera 

aritmetik och algebra är att de utgjorde över hälften av uppgifterna i TIMSS 1995. De svenska 
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eleverna presterade överlag låga resultat i algebra mellan 1995-2011 (Skolverket, 2004a; 

Skolverket, 2008a; Skolverket, 2012). Algebra är även något som haft lägre prioritet och 

kommit in senare i svensk grundskola (Skolverket, 1996, s. 86). Ytterligare en anledning är att 

i Lgr 80 betonades aritmetik (Emanuelsson & Johansson, 1996, s. 5), medan algebra fick ett 

större utrymme än tidigare under Lpo 94 (Bergsten et al. 1997, s. 7). 

 

6.1.1 Aritmetik 

Aritmetik är den gren inom matematiken som behandlar tal och hur talen kan föras samman 

eller göras om med hjälp av de fyra räknesätten (Sollervall, 2015, s. 5). De uppgifter som 

analyseras som aritmetik väljs med utgångspunkt i den beskrivning av aritmetik som görs av 

Sollervall (2015). Exempel på uppgifter som kommer räknas som aritmetik är:  

 4 + 5 =   (addition) 

 4 – 5 =   (subtraktion) 

 4 * 5 =   (multiplikation) 

 4 / 5 =   (division) 

 4/6 + 2/7 =   (addition och taluppfattning) 

 Textuppgifter som tränar aritmetik 

 Uppgifter som: ”Skriv talet med siffror”  

 

 Uppgifter med tallinjer  

 

 Uppgifter med decimaltal  

Exempel ur Alfa E (Alsnäs & Svensson, 1986a) 

Exempel ur Matematik för mellanstadiet 6B (Rockström, 1993, s. 5) 

Exempel ur Matte direkt. Borgen 6A (Carlsson et al. 2004a, 13) 

Exempel ur Alma C (Undvall, 1999, s. 44) 
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 Uppgifter med procent 

 

 Räkning med tid (taluppfattning och räkning i annan talbas) 

  

6.1.2 Algebra 

Algebra definieras enligt nationalencyklopedin som räkning med abstrakta symboler, till 

exempel bokstäver, och med generaliserade räkneregler (NE, 2016a). I matematiken krävs 

med tiden att elever lär sig hantera matematik på en mer generell nivå, vilket kräver att 

eleverna lär sig arbeta algebraiskt (Löwing, 2008, s. 283). Algebra används för att 

generalisera aritmetiska operationer genom att använda sig av symboler för att representera 

variabler/obekanta tal (Cursio & Schwartz, 2011, s. 134). En viktig markör av algebra i skolan 

är bokstavsräkning, då man istället för att räkna med tal börjar räkna med variabler/obekanta 

tal, vilket blir den synliga skillnaden mellan aritmetik och algebra (Bergsten et al. 1997, s. 1; 

Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 11). Elever kan dock komma i kontakt med algebra innan 

införandet av bokstavsymboler genom att arbeta prealgebraiskt (Bergsten et al. 1997, s. 11). 

Prealgebraiskt arbete syftar till att förbereda eleverna inför framtida algebraarbete, ett 

exempel på detta är ”luck-övningar” där man tränar likhetstecknets betydelse (Bergsten et al. 

1997, s. 17; Häggström, 2011, ss. 140, 142, 148). Häggström (2011, s. 142) menar att denna 

typ av uppgifter är prealgebraiska då elevernas uppfattning av likhetstecknet tränas genom att 

fokus blir på att se den aritmetiska strukturen snarare än att se uppgiften som en aritmetisk 

process. 

Cai et al. (2005, s. 6) lyfter fram följande algebraiska idéer som allmänt erkänt 

viktiga för algebraisk förståelse och resonerande: likvärdighet mellan uttryck, obekanta tal 

och variabler, ekvationer och ekvationslösning, mönster, relationer samt proportionellt 

resonerande.  

Ett uttryck syftar till hur man sätter samman tal, variabler och operatorer 

(Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 21, 87), exempelvis ’1 + 2’. Likvärdighet mellan uttryck 

Exempel ur Mattestegen B vår 5-8 (Rosenlund & Backström, 2003, s. 130)  

Exempel ur Matematikboken 6 (Undvall, 1991, s. 121) 

http://www.ne.se/
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syftar till när flera olika uttryck har samma värde. För att påvisa att två uttryck är likvärdiga 

används likhetstecknet (iCoachMath, 2016a).  

Obekanta tal och variabler syftar till hur symboler (ofta bokstäver) används för 

att representera okända tal (Kiselman & Mouwitz, 2008, ss. 28, 91). Ett obekant tal syftar till 

när symboler används för att representera ett specifikt tal. En variabel kan däremot anta olika 

värden (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 21) som i ’4x+10=2y’ där x och y är beroende av 

varandra. Variabler och obekanta tal förekommer i exempelvis ekvationer.  

Ekvationer är en matematisk utsaga där två matematiska uttryck har samma 

värde, som ofta innehåller obekanta tal eller variabler (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 94). En 

typ av prealgebraisk uppgift är när variabler eller okända tal betecknas med en symbol/bild 

istället för bokstäver som i ’♣ + 9 = 10’, denna typ av uppgift är ett steg emot att kunna 

använda matematiska symboler (Häggström, 2011, s. 141).  

Mönster handlar om hur olika tal eller objekt hänger ihop med varandra enligt 

en regel (iCoachMath, 2016b). Mönster kan bland annat vara talföljder, exempelvis 

aritmetiska talföljder som ’0,2,4,6…’(Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 109), eller mönster med 

bland annat symboler ’♣♣♥♥♥♣♣♥...’(Häggström, 2011, s. 142).  

Relationer handlar om samband mellan två storheter, till exempel ’A > B’ (A är 

större än B) (NE, 2016b).  

Slutligen handlar Proportionellt resonerande om att kunna göra jämförelser och 

beskriva förhållandet mellan olika kvantiteter och objekt (Proportional reasoning, 2016), det 

vill säga att proportionella samband studeras. Bergsten et al. (1997, s. 105) beskriver att detta 

exempelvis görs när man arbetar med funktioner. Funktioner beskriver hur olika variabler 

förhåller sig till varandra. 

Ovanstående beskrivning av algebra i kombination med den avgränsning som 

görs i TIMSS 1995 (Skolverket 1996, s. 27) används för att avgränsa denna studie. Här följer 

några exempel på uppgifter som kategoriseras som algebra eller prealgebra:  

 Ekvationer – Både med bokstavsymboler eller andra symboler för att representera 

okända tal/variabler. 

 

 Funktioner 

Exempel ur Räkneresan E (Skoogh et al. 1990, s. 38) 

Exempel ur Räkneresan E (Skoogh et al. 1990, s. 71) 
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 Mönster – både med siffror/tal och symboler 

 

 

 Uppgifter som är ämnade att träna förståelse av likhetstecknet. Exempelvis ”luck-

övningar” som kan leda elever till att resonera kring likhetstecknet som statiskt. För att 

tydliggöra detta kategoriseras ”4+6=_” som en aritmetikuppgift. Likhetstecknet kan i 

denna uppgift fortfarande ses som något som omvandlar 4+6 till 10. Jämför detta med 

”4+_=10”, som i föreliggande studie kategoriseras som en prealgebrauppgift, då den 

uppmuntrar en förståelse av likhetstecknet som statiskt. 

 

 Relationer - Här har endast uppgifter där eleverna uppmanas att beskriva relationen 

mellan flera tal med hjälp av symbolerna ’<’,’=’ och ’>’analyserats.  

 

Endast uppgifter innehållande bokstavsymboler klassas som algebraiska, en avgränsning som 

görs med stöd i Bergsten et al. (1997, ss. 12-13) och Kiselman och Mouwitz (2008, s. 11). 

Övriga uppgifter som tränar algebraiskt tänkande räknas som prealgebra. Proportionella 

resonemang behandlas inte mer ingående än funktionsuppgifter, på grund av att TIMSS 1995 

klassar proportionellt resonerande som ett eget delämne (Skolverket, 1996, s. 27). 

Koordinatsystem räknas inte som algebra då TIMSS 1995 klassar det under delämnet 

geometri (Skolverket, 1996 s. 27), vilket stämmer överens med den bedömning som görs i 

föreliggande studie av de koordinatsystems-uppgifter som förekommer i läroböckerna.  

 

Exempel ur Matte Direkt. Borgen 6A (Carlsson et al. 2004a, s. 16) 

 

Exempel ur Alma C (Undvall, 1999, s. 171) 

Exempel ur Mattestegen B höst steg 5-8 (Rosenlund & Backström, 2002, s. 30) 
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6.2 Tillvägagångssätt 

Materialet analyseras genom att uppgifterna i läroböckerna kategoriseras som antingen 

algebra, prealgebra, aritmetik eller övrig. Detta görs för samtliga sidor i läroböckerna. 

Resultaten förs sedan in i statistikprogrammet Microsoft Excel där antalet uppgifter av en viss 

typ antecknas för varje sida. Detta innebär att det går att se antalet uppgifter som är av en viss 

typ på varje sida. Användningen av Excel underlättaranalysen av insamlat data, 

då det i programmet går att bearbeta data och få fram värden för exempelvis: hur 

många uppgifter som finns totalt och totalt antal uppgifter för ett delämne. Detta gör att 

man vid analysen lättare kan upptäcka eventuella mönster som kan finnas i böckerna. Excel 

gör det även möjligt att presentera resultaten i form av exempelvis diagram, vilket underlättar 

presentationen av studiens resultat.  

 Alla uppgifter i läroböckerna räknas, utom läxor och gruppuppgifter. När 

uppgifter består av flera deluppgifter (exempelvis a-, b- och c-uppgifter) räknas varje 

deluppgift som en uppgift. Varje uppgift kategoriseras endast som en typ av uppgift. Detta är 

till viss del problematiskt då läroböcker kan innehålla uppgifter som kan klassas under flera 

olika delämnen. Exempelvis krävs för att räkna ut arean på en kvadrat kunskaper i aritmetik, 

vilket således också tränas. Denna typ av uppgift skulle således kunna klassas under både 

geometri och aritmetik. För att kunna sortera in sådana uppgifter i ett visst delämne används 

kontexten uppgifterna förekommer i för att göra kategoriseringen. Exempelvis är många 

läroböcker uppdelade i olika kapitel där exempelvis taluppfattning, geometri eller statistik 

behandlas enskilt. Finns den ovan beskrivna uppgiften i ett geometrikapitel klassas den som 

geometri, men förekommer den i ett kapitel som tränar de fyra räknesätten räknas den som 

aritmetik. Det finns även i de flesta läroböcker förklaringar och/eller exempel på hur eleverna 

bör räkna uppgifterna. Dessa indikerar således vad författaren vill att eleverna tränar på och 

hur de förväntas lösa uppgiften. Således klassas svårbedömda uppgifter utifrån den kontext 

som de befinner sig i. Anledningen till att indelningen görs på detta sätt är för att det i 

resultatet blir möjligt att se vad författaren vill att eleverna tränar på. Det vill säga det blir 

möjligt att se vad författaren väljer att prioritera och inte, exempelvis hur stort fokus författare 

lägger på aritmetik. 

 Vid en manuell analys som utförs av flera mänskligare kodare är det viktigt att 

genomföra någon sorts kontroll av att alla gör likartade bedömningar. Detta görs för att 

urskilja om olika resultat från olika delar av materialet beror på själva materialet eller olika 

personers olika tolkningar (Bergström & Boréus, 2012, ss. 56-57). Då det är två personer som 

gör studien tillsammans, delas läroböckerna upp emellan båda för att kunna täcka ett större 
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antal läroböcker. För att kunna kontrollera att bedömningen görs på liknande sätt av båda två, 

görs stickprov på 20 sidor i de läroböcker som analyseras av den andra. Resultaten av 

stickproven presenteras i kapitel 6.4. 

 

6.3 Urval av läroböcker 

I föreliggande studie analyseras läroböcker utgivna före och efter införandet av Lpo 94 och 

TIMSS 1995. Totalt analyseras 18 läroböcker och 34 447 uppgifter. Analysen omfattar 

läroböcker avsedda för årskurs 6, på grund av att hela läroböckerna bör ha behandlats innan 

TIMSS 1995. Perioden före TIMSS 1995 avgränsas på två sätt, den nedre gränsen sätts vid 

1986 då det är två år efter resultaten i SIMS presenterades och läroboksförfattare har haft en 

möjlighet att anpassa sig efter resultaten (detta innebär inte att de måste ha gjort det). Den 

övre gränsen sätts vid 1993 på grund av att det är två år innan TIMSS 1995 och läroböckerna 

har haft en möjlighet att användas i klassrummet innan undersökningen genomfördes. Den 

andra tidsperioden är 1998-2004. Detta då Lpo 94 släpptes 1994 och TIMSS 1995-resultaten 

presenterades 1996, och författare bör ha haft tid att anpassa sig. Sedan sätts den övre gränsen 

så att perioden motsvarar ungefär lika många år som den första perioden (den andra perioden 

är ett år kortare på grund av att det inte finns några för studien aktuella läroböcker från 2005). 

Samtidigt är målet i föreliggande studie att analysera läroböcker som faktiskt 

använts i skolan under dessa tidsperioder och således kan ha påverkat undervisningen. Det går 

dock inte att hitta statistik över vilka läroböcker som användes mest i undervisning eller som 

köpts in mest av skolor då läroboksförlag inte lämnar ut dessa uppgifter. Istället utgås det från 

att läroboksförlagen agerade på en marknad där de försökte gå med ekonomisk vinst genom 

att sälja läroböcker. Det är då troligt att de under de aktuella perioderna endast kom att satsa 

på författare som skrev läroböcker som sålde. Det finns ett antal författare som återkommit 

flertalet gånger med nya eller uppdaterade läroböcker, som således har fått förtroende att 

skriva ytterligare läroböcker. Det är troligt att dessa författare skrev läroböcker som sålde och 

således användes på många skolor. Därför analyseras i föreliggande studie läroböcker som 

skrivits av författare som publicerat läroböcker vid upprepade tillfällen.  

 Många läroboksförfattare har delat upp läroböcker för årskurs 6 i två delar. I 

dessa fall har båda läroböckerna räknats på grund av att läroboksförfattarna kan ha valt att 

lägga olika delämnen på olika ställen i böckerna, så för att få ett rättvisande resultat som visar 

vad läroböckerna tränade i hela årskurs 6, måste båda läroböckerna analyseras. När resultaten 

presenteras har båda delarnas resultat slagits samman för att visa vad en viss lärobok tränade 
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under hela årskursen (lärobokspar refereras hädanefter till som en lärobok). Samtliga 

läroböcker som presenteras nedan är skrivna av minst en författare som gett ut flera olika 

läroböcker och/eller gett ut nya upplagor av en lärobok. 

  

6.3.1 Läroböcker 1986-1993 

Nedan presenteras de läroböcker som analyseras från tidsperioden 1986-1993: 

 Alfa E (Alsnäs & Svensson, 1986a) och Alfa F (Alsnäs & Svensson, 1986b) är de två 

äldsta läroböckerna i studien (läroböckerna kommer framöver refereras till gemensamt 

och benämnas Alfa E+F). Läroböckerna var inte uttryckligen avsedda för årskurs 6 

dock var dessa två de sista i en serie på 6 läroböcker (A-F) avsedda för mellanstadiet. 

Således antas att de två sista, E och F, var avsedda för årskurs 6. I läroböckerna 

analyseras totalt 4660 uppgifter. 

 Kombi: matematik för grundskolan. 4m (Jylltorp, Ljung & Westman, 1992) och 

Kombi: matematik för grundskolan. 5m (Jylltorp, Ljung & Westman, 

1993)(läroböckerna kommer framöver refereras till gemensamt och benämnas Kombi 

4m+5m) var de två sista läroböckerna i en serie på totalt 5 avsedda för mellanstadiet. 

De två väljs på grund av att det är troligt att de sista böckerna i serien behandlades i 

årskurs 6. Det finns två versioner av läroboksserien: en ”grundbok” och en förenklad 

”basbok”. Grundböckerna analyseras då de verkar varit ämnade att användas av 

majoriteten av eleverna i en klass. I läroböckerna analyseras totalt 3643 uppgifter. 

 Matematikboken 6 (Undvall, 1991) var den tredje upplagan av en lärobok som 

skapades 1980. Boken var avsedd för årskurs 6. I läroboken analyseras totalt 2554 

uppgifter. Författaren Lennart Undvall skrev även en lärobok under perioden 1998-

2004, vilken även den analyseras i föreliggande studie.   

 Matematik för mellanstadiet 6A (Rockström, 1992) och Matematik för mellanstadiet 

6B (Rockström, 1993) var avsedda för årskurs 6 (läroböckerna kommer framöver 

refereras till gemensamt och benämnas Matematik för mellanstadiet 6A+B). I 

läroböckerna analyseras totalt 3738 uppgifter. Författaren Birgitta Rockström gav 

även hon ut läroböcker under den senare perioden, som analyseras i studien. 

 Räkneresan E (Skoogh, Nilsson & Johansson, 1990) och Räkneresan F (Skoogh, 

Nilsson & Johansson, 1989) var även de två läroböcker (läroböckerna kommer 

framöver refereras till gemensamt och benämnas Räkneresan E+F) som var de sista i 

en serie bestående av sex böcker (A-F) avsedda för mellanstadiet. I läroböckerna 
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analyseras totalt 3370 uppgifter. Även Lennart Skoogh och Håkan Johansson 

publicerade läroböcker under båda tidsperioderna, vilka analyseras i studien.  

 

6.3.2 Läroböcker 1998-2004 

Nedan presenteras de läroböcker som analyseras från tidsperioden 1998-2004: 

 Alma C (Undvall, 1999) var en redigerad upplaga av en lärobok som gavs ut 1995, 

således var även första upplagan utgiven efter införandet av Lpo 94. Alma C var den 

sista av tre läroböcker i en serie avsedda för mellanstadiet. I läroboken analyseras 

totalt 2961 uppgifter. 

 Matteboken 6A (Rockström, 1998a) och Matteboken 6B (Rockström, 

1998b)(läroböckerna kommer framöver refereras till gemensamt och benämnas 

Matteboken 6A+B) var ytterligare två läroböcker som gavs ut av Birgitta Rockström. I 

läroböckerna analyseras totalt 3810 uppgifter.  

 Matte Direkt. Borgen 6A (Carlsson, Liljegren & Picetti, 2004a) och Matte Direkt. 

Borgen 6B (Carlsson, Liljegren & Picetti, 2004b)(läroböckerna kommer framöver 

refereras till gemensamt och benämnas Matte borgen 6A+B) är två av de nyast utgivna 

läroböckerna i studien. I läroböckerna analyseras totalt 2772 uppgifter. 

 Matte mosaik 6A (Skoogh, Johansson & Ahlström, 2004a) och Matte mosaik 6B 

(Skoogh, Johansson & Ahlström, 2004b)(läroböckerna kommer framöver refereras till 

gemensamt och benämnas Matte mosaik 6A+B) var även de två läroböcker från 

författare som släppte läroböcker under perioden 1986-1993 (Dessa är tillsammans 

med Matte borgen 6A+B, de nyaste läroböckerna i studien). I läroböckerna analyseras 

totalt 4492 uppgifter. 

 Mattestegen B, steg 5-8, höst (Rosenlund & Backström, 2002) och Mattestegen B, steg 

5-8, vår (Rosenlund & Backström, 2003)(läroböckerna kommer framöver refereras till 

gemensamt och benämnas Mattestegen B höst+vår) var båda läroböcker som ingick i 

en serie på fyra böcker (A-D) avsedda för årskurs 4-9. B-boken analyseras på grund av 

att den var ämnad att användas innan eleverna gått ut årskurs 6. I läroböckerna 

analyseras totalt 2447 uppgifter. 

 

Fyra utav de utvalda läroboksförfattarna publicerade som nämnt böcker under både 

perioderna som analyseras i föreliggande studie. Dessa författare och böcker är: Birgitta 

Rockström, (Matematik för mellanstadiet 6A+B, 1992-93 & Matteboken 6A+B, 1998), 
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Lennart Skoogh och Håkan Johansson (Räkneresan E+F, 1989-90 & Matte mosaik 

6A+B, 2004) och Lennart Undvall (Matematikboken 6, 1991 & Alma C, 1999). Det faktum att 

dessa författare publicerade läroböcker både före och efter införandet av den nya läroplanen 

och TIMSS 1995 möjliggör en analys av hur författare ändrade innehållet i relation till de 

förändringar som skedde mellan de två tidsperioderna, som införandet av en ny läroplan, 

förändringen till ett målstyrt styrsystem och en fri läroboksmarknad. Detta innebär även att 

två av läroböckerna (läroboksparen) som gavs ut under perioden 1998-2004 skrevs av 

oetablerade författare, vilket gör det möjligt att se om det finns någon skillnad mellan 

etablerade och oetablerade författare. De läroböcker som gavs ut av återkommande författare 

markeras med en asterisk(*) efter läroboksnamnet när de redovisas i resultatet.  

 

6.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet syftar till om en metod kan anses ge svar på de forskningsfrågor som ställs (Bell, 

2006, ss. 117-118). Det vill säga om den valda metoden faktiskt undersöker det man vill 

undersöka. Då frågeställningen i studien är hur stor andel av läroböckerna olika typer av 

uppgifter utgjorde, har metodvalet hög validitet då det är antalet uppgifter som räknas. Här är 

det dock viktigt att man skapar tydliga avgränsningar för hur olika typer av uppgifter ska 

klassas, vilket för oss vidare till en diskussion kring studiens reliabilitet.  

Reliabilitet handlar enligt Bell (2006, s. 117) om huruvida metodvalet ger 

tillförlitliga resultat eller ej. Hög reliabilitet innebär att om en studie görs vid flera tillfällen 

med samma metod skulle den få samma resultat. Reliabiliteten i denna studie påverkas av att 

den måste göras manuellt, vilket innebär att subjektiva uppfattningar kan påverka hur något 

bedöms. För att uppnå en högre reliabilitet bör subjektiva bedömningar undvikas (Befring, 

1994, s. 63). Det vore dock inte möjligt att göra analysen på annat sätt än manuellt, då det 

krävs att varje enskild uppgift tolkas. För att möjliggöra en konsekvent analys skapas tydliga 

avgränsningar för vad som utgör algebra-, prealgebra- respektive aritmetikuppgifter (se 6.1.1 

& 6.1.2). Samtidigt förekommer även osäkra fall, hur detta hanteras beskrivs i kapitel 6.2. I 

föreliggande studie testas även metodvalets reliabilitet genom stickprov som görs på vardera 

lärobok för att kontrollera att båda personerna som analyserar behandlar innehållet på samma 

sätt. Stickproven görs på 20 sidor i varje lärobok vilket resulterar i att det genomsnittligen 

kontrollerades 281 uppgifter per lärobok (det minsta stickprovet är på 197 uppgifter). 

Resultaten av stickproven presenteras nedan i Tabell 1. 
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Tabell 1: Visar på andelen uppgifter som bedömts olika i läroböckerna enligt stickprov. 

Lärobok Andel uppgifter som klassats olika beroende på vem 

som bedömt uppgifterna (enligt stickprov) 

Alfa E 0,3 %  

Alfa F 0,6 %  

Alma C 2,5 % 

Kombi 4m 0,7 % 

Kombi 5m 0,8 % 

Matematikboken 6 1,1 % 

Matematik för mellanstadiet 6A 2,9 % 

Matematik för mellanstadiet 6B 1,2 % 

Matteboken 6A 0,0 % 

Matteboken 6B 2,0 % 

Matte Direkt: Borgen 6A 1,0 % 

Matte Direkt: Borgen 6B 0,7 % 

Matte mosaik 6A  1,7 % 

Matte mosaik 6B 1,3 % 

Mattestegen B höst steg 5-8 1,0 % 

Mattestegen B vår steg 5-8 1,7 % 

Räkneresan E 2,0 % 

Räkneresan F 3,1 % 

 

Resultaten indikerar att reliabiliteten är relativt hög. Den genomsnittliga felmarginalen i 

analyserna är 1,4 % och den högsta felmarginalen är 3,1 % (Räkneresan F). För att 

exemplifiera detta innebär det att ungefär 50-60 uppgifter av de 1746 som Räkneresan F totalt 

innehåller, bedöms olika. Resultaten anses indikera att även fast olika personer analyserar 

läroböckerna är bedömningen i de allra flesta fall densamma, något som anses indikera att 

resultaten är tillförlitliga. Större delen av de felbedömda uppgifterna berör aritmetik (endast 2 

uppgifter som bedömts olika berör algebra eller prealgebra), samt missas ibland någon uppgift 

när det totala antalet uppgifter på varje sida sammanräknas. 

Slutligen bör studiens externa validitet beröras, det vill säga om studiens resultat 

går att generalisera till andra fall eller inte (Esaiasson et al. 2012, s. 89). En viktig aspekt i 

föreliggande studie, som påverkar resultatens externa validitet, är det faktum att endast ett 
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urval av läroböcker från tidsperioderna undersöks. Detta leder till att resultaten kring 

innehållet i läroböckerna i föreliggande studie inte kan generaliseras till andra läroböcker som 

kan ha använts i skolan. En annan aspekt som påverkar den externa validiteten är att enbart 

läroböcker avsedda för årskurs 6 analyseras, vilket leder till att resultaten bara kan tänkas 

beskriva denna årskurs under perioderna.  

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

I föreliggande studie ses få forskningsetiska problem. De forskningsetiska aspekter som lyfts 

fram av Vetenskapsrådet (2002, ss. 6-14) och av Bell (2006, ss. 53-57) berör hur information 

behandlas kring personer i en studie. Då inga personer berörs i föreliggande studie ses inget 

behov att reflektera över dessa frågor. Det är däremot viktigt att tänka på att respektera 

läroboksförfattarnas upphovsrätt, samt att vara noggrann att referera de källor ur vilka 

information och fakta hämtas för att det inte ska finnas några oklarheter kring informationens 

ursprung (Vetenskapsrådet, 2016). I föreliggande studie presenteras alla de läroböcker som 

analyserats i kapitel 6.3, där författarna refereras. Utöver det refereras alla källor som används 

för att inga oklarheter ska finnas kring informationens ursprung. 
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Figur 1: Visar andelen algebrauppgifter, prealgebrauppgifter och den sammanlagda andelen algebra- och prealgebrauppgifter i  de 
undersökta läroböckerna från 1986-1993. 

7. Resultat & Analys 

Nedan presenteras studiens resultat. De data som legat till grund för figurerna nedan finns i 

tabellform i Bilaga 1. Först presenteras varje period (1986-1993 och 1998-2004) individuellt. 

Detta för att kunna svara på frågeställningen kring hur stor andel av innehållet i läroböckerna 

från de olika perioderna som består av algebra-, prealgebra- eller aritmetikuppgifter. Sedan 

jämförs de båda tidsperioderna för att se om det går att urskilja några likheter eller huruvida 

det sker några förändringar i hur stor plats de olika uppgiftstyperna får i läroböckerna mellan 

de två tidperioderna. Genom detta kan den andra frågeställningen besvaras.  

 

7.1 Läroböcker från 1986-1993 

I Figur 1 går det att se hur stor andel av innehållet i de olika läroböckerna från perioden 1986-

1993 som består av algebra- eller prealgebrauppgifter. Den äldsta av läroböckerna, Alfa E+F, 

innehåller en låg andel algebra- och prealgebrauppgifter, totalt 0,3 %, av dessa är inga 

algebrauppgifter (således endast prealgebrauppgifter). Lägst andel algebra- eller 

prealgebrauppgifter innehåller Matematikboken 6* som helt saknar denna typ av uppgifter. 

Övriga tre läroböcker innehåller både algebra- och prealgebrauppgifter. Kombi 4m+5m 
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Figur 2: Visar andelen aritmetikuppgifter i de undersökta läroböckerna från 1986-1993. 
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innehåller totalt 1,2 % algebra- och prealgebrauppgifter, av dessa är 0,7 % algebrauppgifter. 

Matematik för mellanstadiet 6 A+B* innehåller något mindre andel algebra- och 

prealgebrauppgifter, endast 0,9 %. Den innehåller dubbelt så stor andel prealgebra som 

algebrauppgifter. Räkneresan E+F* innehåller störst andel algebra- och prealgebrauppgifter, 

totalt 3,3 %. Det är ungefär lika stor andel prealgebraiska uppgifter (1,8 %) som algebraiska 

uppgifter (1,5 %). Den slutsatsen som kan dras är att de undersökta läroböckerna generellt sett 

innehåller en liten andel algebraiska eller prealgebraiska uppgifter under perioden 1986-1993. 

Den högst uppmätta andelen algebra- och prealgebrauppgifter är 3,3 %, vilket endast 

motsvarar drygt 100 uppgifter. Två läroböcker (Alfa E+F räknas som en lärobok) saknar helt 

algebrauppgifter.  

När det kommer till aritmetik under perioden 1986-1993 går det att se att det 

utgör en stor andel av de undersökta läroböckernas innehåll (se Figur 2). Över 60 % av 

uppgifterna i samtliga läroböcker utgörs av aritmetikuppgifter. I Alfa E+F är hela 84,5 % 

aritmetikuppgifter, vilket endast är en något större andel än de 83,8 % som finns i 

Matematikboken 6*. De tre övriga läroböckerna innehåller en mindre andel aritmetik-

uppgifter. Kombi 4m+5m består av 65,1% aritmetikuppgifter, och Matematik för 

mellanstadiet 6 A+B* innehåller 68,3 % aritmetikuppgifter. Den minsta andelen 

aritmetikuppgifter under perioden innehåller Räkneresan E+F*, 64,3 %, vilket fortfarande är 
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Figur 3: Visar andelen algebrauppgifter, prealgebrauppgifter och den sammanlagda andelen algebra- och prealgebrauppgifter i de 
undersökta läroböckerna från 1998-2004. 

mer än 3/5 av hela lärobokens innehåll. Den slutsats som kan dras är att en stor andel av 

innehållet i de undersökta läroböckerna under denna period består av aritmetikuppgifter.  

 

7.2 Läroböcker från 1998-2004  

I Figur 3 går att se hur stor andel av innehållet i läroböckerna från perioden 1998-2004 som 

består av algebra- eller prealgebrauppgifter. Alma C* innehåller totalt 3,5 % algebraiska- och 

prealgebraiska uppgifter och mer än 4/5 av dessa är prealgebraiska. Minst andel algebra- och 

prealgebrauppgifter innehåller Matteboken 6 A+B*, endast 1 %. Klart större andel algebra- 

och prealgebrauppgifter innehåller Matte borgen 6A+B, närmare 1/5 (17,3 %) av läroboken 

består av algebra- och prealgebrauppgifter. Matte borgen 6A+B innehåller ungefär lika stor 

andel algebra- som prealgebrauppgifter, dock är det något fler algebrauppgifter (9,2 %). Matte 

mosaik 6A+B* innehåller totalt 6,4 % algebra- och prealgebrauppgifter, av dessa är större 

delen prealgebrauppgifter (5,8 %). Mattestegen B höst+vår innehåller 8,9 % algebra- och 

prealgebrauppgifter. Även i denna lärobok utgör dock prealgebrauppgifter den övervägande 

delen av dessa, endast 0,2 % av uppgifterna är algebrauppgifter. För att sammanfatta går det 

att se att hur stor andel av läroböckerna som behandlar algebra eller prealgebra klart varierar. 
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I Matte borgen 6A+B är närmare 1/5 av uppgifterna algebraiska och prealgebraiska jämfört 

med Matteboken 6A+B där endast 1/100 av uppgifterna är algebraiska eller prealgebraiska. I 

tre av läroböckerna utgörs algebra- och prealgebrauppgifterna främst av prealgebrauppgifter 

(egentligen fyra, men skillnaden är liten i Matteboken 6A+B*). Slutligen kan man säga att 

generellt sett utgör algebra och prealgebra en relativt liten andel av innehållet i de undersökta 

läroböckerna (fyra av dem består av under 10 % algebra- eller prealgebrauppgifter). 

En stor andel av uppgifterna i de undersökta läroböckerna även under perioden 

1998-2004 är aritmetikuppgifter (se Figur 4). Alma C* innehåller hela 75,2 % 

aritmetikuppgifter. Matteboken 6A+B* och Matte mosaik 6A+B* består av cirka 68 % 

aritmetikuppgifter vardera, något mindre är andelen i Mattestegen B höst+vår cirka 66 %. 

Minst andel aritmetikuppgifter innehåller Matte borgen 6A+B, men den innehåller ändå över 

63 % aritmetikuppgifter. Sammanfattningsvis går att se att även under denna period består 

samtliga läroböcker av en stor andel aritmetikuppgifter. 

 

Figur 4: Visar andelen aritmetikuppgifter i de undersökta läroböckerna från 1998-2004.  

 

 



 

36 

 

Figur 6: Visar den genomsnittliga andelen aritmetik för 
perioderna 1986-1993 och 1998-2004. 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

Läroböcker från 1986-1993 Läroböcker från 1998-2004

Genomsnittliga andelen algebrauppgifter i läroböcker under 
perioderna 1986-1993 och 1998-2004 

Genomsnittlig andel algebra Genomsnittlig andel pre-algebra Genomsnittlig andel algebra+pre-algebra

Figur 5: Visar den genomsnittliga andelen algebrauppgifter, prealgebrauppgifter och den genomsnittliga sammanlagda andelen 
algebra- och prealgebrauppgifter i de undersökta läroböckerna under perioderna 1986-1993 och 1998-2004. 

65,0%

66,0%

67,0%

68,0%

69,0%

70,0%

71,0%

72,0%

73,0%

74,0%

Genomsnittligt antal
aritmetik uppgifter i

läroböcker från 1986-
1993

Genomsnittligt antal
aritmetik uppgifter i

läroböcker från 1998-
2004

Genomsnittliga andelen 
aritmetikuppgifter i 

läroböcker under 
perioderna 1986-1993 och 

1998-2004 

7.3 Jämförelse mellan läroböcker för från perioderna 1986-1993 och 1998-2004 

I Figur 5 går det att se att den genomsnittliga andelen algebra- och prealgebrauppgifter i de 

undersökta läroböckerna har ökat från perioden 1986-1993 till 1998-2004. Andelen algebra- 

och prealgebrauppgifter har ökat kraftigt (ca 6 

procentenheter), dock har andelen prealgebra-

uppgifter ökat mest. Det är dock fortfarande en 

relativt liten andel uppgifter i läroböckerna som 

tränar algebra eller prealgebra. 

I Figur 6 går att se att den 

genomsnittliga andelen aritmetikuppgifter i de 

undersökta läroböckerna minskar mellan perioden 

1986-1993 till 1998-2004, dock är förändringen 

liten, cirka 5 procentenheter. Värt att observera är 

även att den genomsnittliga andelen aritmetik-

uppgifter för perioden 1986-1993 dras upp på 

grund av att två läroböcker innehåller en väldigt 

stor andel aritmetikuppgifter (se Figur 2).

 Jämförs läroböcker som författas av 

samma författare, men under olika tidsperioder, 
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går det att se att inte mycket förändras mellan Matematik för mellanstadiet 6 A+B* till 

Matteboken 6A+B* (se Figur 1, Figur 2, Figur 3 och Figur 4), vilka samtliga skrivs av 

Birgitta Rockström. Varken andelen algebra- och prealgebrauppgifter eller aritmetikuppgifter 

förändras nämnvärt. Två andra återkommande läroboksförfattare är Skoogh och Johansson 

som författar läroböcker tillsammans under båda tidsperioderna. Jämförs Räkneresan E+F*, 

som ges ut först, med Matte mosaik 6 A+B* går att se att det är vissa skillnader. Andelen 

aritmetik är dock hög i båda läroböckerna, men det sker även en ökning av andelen 

aritmetikuppgifter i Matte mosaik 6 A+B*, från 64,3 % till 68,5 % (se Figur 2 & Figur 4). 

Även andelen algebrauppgifter ökar, från 3,3 % till 6,4 % (se Figur 1 & Figur 3), men det 

innebär fortfarande att andelen algebrauppgifter endast utgör en liten del av läroboken även i 

Matte mosaik 6 A+B*. Den sista läroboksförfattaren som återkommer är Lennart Undvall. 

Jämförs hans två läroböcker med varandra kan man se att det sker en minskning från 

Matematikboken 6* till Alma C* från 83,8 % till 75,2 % när det gäller aritmetik, vilket dock 

fortfarande är den högsta andelen aritmetik i en lärobok under perioden 1998-2004 (se Figur 

4). I Matematikboken 6* finns inga algebra- eller prealgebrauppgifter (se Figur 1), det finns 

dock i Alma C*, där 3,5 % av uppgifterna är algebra eller prealgebra, vilket innebär en ökning 

av andelen algebra- och prealgebrauppgifter men andelen är fortfarande bland de minsta av 

samtliga läroböcker från perioden (se Figur 3). Sammanfattningsvis verkar det inte som att 

läroboksförfattare gör några större förändringar av hur stor andel av innehållet som de två 

delämnena utgör i läroböckerna mellan de två tidsperioderna. Aritmetik har klart störst 

utrymme under båda perioderna, samtidigt som algebra och prealgebra utgör en liten del av 

läroböckerna. Det går även att se det är nya och oetablerade författare, som författarna av 

Matte borgen 6A+B (Carlsson et al. 2004a; Carlsson et al. 2004b), som står för en stor del av 

ökningen utav algebra- och prealgebrauppgifter (se figur 3).  

Sammanfattningsvis visar resultaten att aritmetikuppgifter fortfarande utgör en 

stor andel av innehållet i läroböcker även under perioden 1998-2004, således har aritmetik en 

fortsatt stark ställning i läroböcker även under denna tidsperiod. Samtidigt sker en viss 

förändring då andelen algebrauppgifter genomsnittligen tar en större plats i de nyare 

läroböckerna. Däremot är andelen algebrauppgifter fortfarande liten, och utgör mindre än 1/10 

av innehållet i läroböckerna under 1998-2004. 
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8. Diskussion 

Diskussionen kommer nu ta vid där den historiska överblicken i kapitel 2.1 tar slut, vid början 

av 1980-talet och införandet av Lgr 80. I och med Lgr 80 (den avsedda läroplanen) hade 

aritmetik en framskjuten roll (Lgr 80, ss. 98-107; Emanuelsson & Johansson, 1996, s. 5). 

Resultaten i föreliggande studie indikerar att detta även var fallet i de undersökta läroböckerna 

för årskurs 6 (den potentiellt implementerade läroplanen) från 1986-1993 (se Figur 2). Att 

aritmetik fick en stark roll under dessa år förstärktes troligen av de dåliga aritmetikresultaten i 

SIMS. Algebra hade en mer undanskymd roll i Lgr 80 (ss. 98-107), vilket även det stämmer 

överens med det utrymme som algebra gavs i de analyserade läroböckerna (se Figur 1). 

Sambandet mellan läroplanens mål och läroböckernas innehåll är inte speciellt förvånande då 

det i Sverige fanns en statlig läromedelsgranskning under denna period som kontrollerade att 

läroböcker motsvarade läroplansmålen (Johansson, 2011, s. 181; Reichenberg, 2014, s. 72).  

Innehållet gällande algebra och aritmetik i de undersökta läroböckerna stämmer 

även överens med resultaten i TIMSS 1995. Sverige presterade bättre på aritmetikuppgifterna 

i TIMSS 1995 jämfört med SIMS (Skolverket, 1996, s. 36), något som således stämmer 

överens med det utrymme aritmetikuppgifter fick i de undersökta läroböckerna från 1986-

1993 (se Figur 2). Samtidigt indikeras även ett samband mellan den lilla andelen algebra- och 

prealgebrauppgifter i läroböckerna (se Figur 1) och Sveriges dåliga resultat på 

algebrauppgifter i TIMSS 1995. Eftersom det verkar finnas ett samband mellan elevers 

studieresultat (den förvärvade läroplanen) och innehållet i läroböckerna (den potentiellt 

implementerade läroplanen)(Adolfsson, 1997, s. 23; Törnroos, 2005, s. 323), är det troligt att 

läroböcker haft en viktig roll i undervisningen under perioden 1986-1993, vilket stödjer 

Utbildningsdepartementet (1986, s. 131). 

De stora reformerna som genomfördes under 1980-talets slut och 1990-talet 

innebar stora förändringar av det svenska utbildningssystemet. Förändringarna ledde till att 

skolsituationen i Sverige vid mitten av 1990-talet på flera sätt skiljde sig mot tidigare, vilket 

även kan ha påverkat skolmatematiken. Decentraliseringen innebar att det skedde en övergång 

från statlig regelstyrning till en lokal målstyrning. Övergången till det mer lokala, tillsammans 

med målstyrningen, innebar också ett utökat ansvar för lärare och skolledare att utveckla 

verksamheten mot måluppfyllelse. I och med införandet av Lpo 94 fick svensk skola betydligt 

mer allmänt hållna kursplaner än tidigare, vilket i matematiken gick att se då delämnena blev 

färre, men täckte in ett bredare innehåll än tidigare samtidigt som de flesta delämnen 

behandlades redan från årskurs 1 (Prytz, 2015b, s. 316). I Lpo 94 blev målstyrningen tydlig då 
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varken arbetssätt eller konkret innehåll beskrevs utan endast mål för årskurs 5 och 9 (Lpo 94, 

ss. 33-35; Forsberg, 2014, s. 629). Lärare tenderar att vända sig till läroboken när det kommer 

till att bestämma hur de ska utforma sin undervisning (Johansson, 2006, s. 149; 2011, s. 23; 

Skolverket, 2012, ss. 97-98), något som troligen ökade då lärare i och med Lpo 94 fick mer 

utrymme att själva styra undervisningen (Johansson, 2011, s. 178). Lpo 94 (med stödmaterial) 

var den avsedda läroplanen under denna period (1998-2004), och jämförs Lpo 94 med de 

undersökta läroböckerna (se kapitel 7) (den potentiellt implementerade läroplanen) finns 

skillnader mellan vad som uttrycktes i läroplanen och innehållet i läroböckerna. Lpo 94 var 

mer allmänt hållen än tidigare läroplaner, och inga delämnen beskrevs ingående. Det 

lämnades således ett utrymme för lärarna att avgöra vilket innehåll som skulle behandlas 

(Prytz, 2015b, s. 313). Däremot uppmärksammades algebra mer i och med stödmaterial som 

Algebra för alla (Bergsten et al. 1997) som skapades efter TIMSS 1995 och införandet av Lpo 

94. Sett till resultaten i föreliggande studie går det att se att andelen algebra förvisso ökade i 

de undersökta läroböckerna utgivna 1998-2004 jämfört med läroböckerna från 1986-1993, 

men att andelen algebra- och prealgebrauppgifter i snitt utgjorde mindre än 1/10 av 

uppgifterna även 1998-2004 (se Figur 5 & Figur 3). Samtidigt bestod en stor del av ökningen 

utav prealgebraiska uppgifter (se Figur 1 & Figur 3), och algebrauppgifter utgjorde i de flesta 

av läroböckerna fortfarande endast en mindre del. Aritmetikuppgifter utgjorde fortfarande en 

klar majoritet av uppgifterna i de undersökta läroböckerna (se Figur 4 & Figur 6). Resultaten 

i föreliggande studie pekar således på att den frihet att styra undervisningens innehåll som 

Lpo 94 erbjöd, inte verkar ha lett till någon stor förändring av andelen algebra- och 

prealgebrauppgifter i de undersökta läroböckerna från 1998-2004. Detta skulle kunna bero på 

att det är mindre troligt att läroböckers innehåll förändras vid reformer och införandet av nya 

läroplaner (Johansson, 2006, s. 24-26; Johansson, 2011, s. 182; SOU 2013:30, s. 204-205; 

Valverde et al. 2002, ss. 138, 171).  

En annan bidragande orsak till att innehållet gällande algebra och aritmetik i 

läroböckerna inte förändrats nämnvärt kan vara att den statliga läromedelsgranskningen 

avskaffades 1991 och läroboksmarknaden blev friare, och det var då upp till 

läroboksförfattare och lärare att se till att läroböckerna motsvarade läroplanen (Carlsson & 

von Brömssen, 2011, s. 21; Johansson, 2011, s. 181). Detta borde ha inneburit att det blev ett 

tydligare marknadstänkt, då efterfrågan kan tänkas ha styrt vilka läroböcker som 

producerades. Läroboksförfattare tenderar, som tidigare nämnts, att skapa ”lättarbetade” 

böcker med ett bekant innehåll (Johansson, 2011, s. 182). Resultaten i föreliggande studie kan 

tänkas stödja  detta, då innehållet och fördelningen av algebra och aritmetik inte förändrades 
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mycket i de undersökta läroböckerna, utan algebra hade en undanskymd roll samtidigt som 

aritmetiken dominerade (se Figur 5 & Figur 6).  

En annan fråga är vilken roll som läroboken fick i det friare skolsystemet. 

Jämförs läroböckernas innehåll (se Figur 3 och Figur 4) med resultaten i TIMSS 2007, kan 

ses att eleverna fortfarande presterade över det internationella genomsnittet i aritmetik vilket 

stämmer överens med innehållet i läroböckerna. Däremot förbättrades inte elevers resultat i 

algebra, trots att andelen algebra- och prealgebrauppgifter ökade i läroböckerna. Detta skulle 

dock kunna förklaras med både att andelen algebra- och prealgebrauppgifter fortfarande var 

liten samtidigt som större delen av uppgifterna i läroböckerna var prealgebraiska. Det fanns 

således även i TIMSS 2007 ett samband mellan elevers studieresultat och läroböckernas 

innehåll, vilket indikerar att läroboken kan ha haft ett stort inflytande över 

matematikundervisningen även i det nya friare skolsystemet. Samtidigt indikerar resultaten att 

läroboksförfattare inte använde den ökade frihet som Lpo 94 innebar, till att öka andelen 

algebra i läroböckerna för årskurs 6.  

Om resultat i internationella studier kan tänkas representera vad elever faktiskt 

lärt sig i undervisningen (den förvärvade läroplanen)(Schmidt et al. 2001, s. 16), tyder 

resultatet i TIMSS 1995 på att svenska elever inte uppnådde målen i algebra som uttrycktes i 

Lpo94. I ett målstyrt system där betoningen låg på måluppfyllelse borde detta ha lett till att 

förändringar skett för att målen skulle uppnås. Resultaten i TIMSS 1995 och produktionen av 

stödmaterial likt Algebra för alla (Bergsten et al. 1997) kan då ses som en uppmaning till 

lärare och andra aktörer under slutet av 1990-talet att förändra och öka inslaget av algebra i 

matematikundervisningen. Resultatet i föreliggande studie visar dock som tidigare nämnts på 

att algebra och prealgebra fortfarande bara utgjorde en liten del av innehållet i läroböckerna 

(se Figur 3). Detta tyder på att den ambition som fanns om att ge algebran en starkare 

ställning i undervisningen under 1990-talets senare hälft inte kom till uttryck i de undersökta 

läroböckerna (den potentiellt implementerade läroplanen), vilket i förlängningen kan ha 

inneburit att denna ambition inte kom att implementeras i klassrummet. Eftersom det finns ett 

samband mellan lärobokens innehåll och studieresultat samt att läroboken till stor del 

påverkar vilket innehåll som berörs i undervisningen (Johansson, 2011; Skolverket, 2012; 

Wikman, 2004), visar föreliggande studie (se Figur 3) på att det är mindre troligt att eleverna 

kom att uppnå de mål i algebra som uttrycktes i Lpo 94, något som stöds av algebraresultaten 

i TIMSS 2007 (Skolverket, 2008b, s. 9).  

För att reformer och läroplaner ska få genomslag krävs att innehållet i 

läroböcker förändras kraftigt (SOU 2013:30, ss, 204-205; Valverde et al. 2002, s. 138, 170). 
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Resultatet i föreliggande studie indikerar att de förändringar som försöktes genomdrivas under 

slutet av 1980- och 1990-talet inte genomfördes i praktiken då det fanns en skillnad mellan 

det som stod uttryckt i läroplanen och vad som implementerades i undervisningen genom 

läroböckerna (den potentiellt implementerade läroplanen)(se Figur 5 & Figur 6). Johansson 

(2011, s. 182) menar som tidigare nämnts att läroboksförfattare påverkas av att lärare vill ha 

”lättabetade” böcker, och av att författarna utifrån erfarenhet skapar läroböcker som liknar de 

som redan finns på marknaden. Trögheten som detta pekar på stöds även av resultaten i 

föreliggande studie, då de läroboksförfattare som publicerade läroböcker under båda de 

analyserade perioderna inte förändrade fördelningen av innehållet i deras läroböcker nämnvärt 

när de gäller mängden algebra- och prealgebrauppgifter (se Figur 1 & Figur 3). Däremot 

avviker Matte borgen 6A+B (Carlsson et al. 2004a; Carlsson et al. 2004b) som författades av 

nya författare på marknaden under den senare perioden (1998-2004) med ett stort algebraisk 

innehåll. Detta indikerar således att Carlsson et al. (2004a; 2004b) kan ha tagit intryck av 

resultaten i TIMSS 1995 och stödmaterial som Algebra för alla (Bergsten et al. 1997), och 

därför ökat andelen algebra- och pre-algebrauppgifter redan i läroboken avsedd för årskurs 6. 

Detta skulle kunna indikera att det krävs nya läroboksförfattare på marknaden för att stora 

förändringar i läroböckers innehåll ska ske. Det innebär att för att läroböckers innehåll ska 

förändras måste läroboksförlag ta initiativ till detta genom att låta nya författare skriva 

läroböcker. Detta innebär dock i sin tur en ekonomisk risk för läroboksförlag då de måste 

satsa på en oetablerad författare. Sedan måste lärare efterfråga de nya läroböckerna för att de 

ska få ett genomslag i undervisningen. Då det samtidigt finns flertalet etablerade namn på 

marknaden, med mer ”lättarbetade” läroböcker, är det mindre troligt att de nya författarnas 

läroböcker kommer ut i undervisningen. Detta innebär att det är mindre troligt att ett 

skolsystem med denna typ av läroboksmarknad kommer att kunna genomdriva snabba 

förändringar.  

Resultaten i föreliggande studie visar dock även på att nya läroboksförfattare 

inte per automatik skapade ”nyskapande” läroböcker, utan Mattestegen B höst+vår 

(Rosenlund & Backström, 2002; Rosenlund & Backström, 2003) innehåller inte en större 

andel algebra- och prealgebrauppgifter än de etablerade författarna. Detta tyder på att de finns 

andra aspekter som påverkar läroboksförfattare, exempelvis att de tar hänsyn till den 

efterfrågan som finns på läroboksmarknaden, vilket än mer pekar på att läroboksförlagen 

måste ta initiativ och risker genom att uppmuntra författare till att skriva ”nyskapande” 

läroböcker för att förändringar ska få genomslag. 



 

42 

 

Då föreliggande studie utgår från att resultaten i internationella undersökningar 

kan representera vad eleverna lärt sig (den förvärvade läroplanen) krävs en vidare diskussion 

kring lärobokens innehåll (den potentiellt implementerade läroplanen) i relation till vad som 

testas i internationella undersökningar. Resultatet i föreliggande studie visar att andelen 

algebraiskt innehåll till viss del ökade i läroböckerna under perioden 1998-2004 men att 

ökningen till stor del bestod av prealgebrauppgifter (se Figur 1 & Figur 3). Svenska elever 

presterade låga resultat i algebra i både TIMSS 1995 och TIMSS 2007 vilket skulle kunna 

förklaras med att en stor del av uppgifterna i läroböckerna både 1986-1993 och 1998-2004 var 

prealgebraiska. Antas att de uppgifter som testades TIMSS-undersökningarna till stor del 

utgjordes av rena algebrauppgifter, det vill säga exempelvis räkning med bokstavssymboler, 

som exempeluppgifter i Skolverket (1996) indikerar, tränades svenska elever lite på den typ 

av algebra som testades (se Figur 1 och Figur 3). Även då Häggström (2011) menar att 

prealgebraiska uppgifter tränar elevernas algebraiska tänkande, är frågan om träning av 

prealgebra per automatik gjorde att eleverna kunde lösa algebrauppgifter. Om inte, innebär 

det att svenska elever hade en annan typ av algebraisk tänkande än det som testades i TIMSS. 

Detta stödjs av Adolfsson (1997, s. 24) som menar att elever i Sverige möter den typ av 

algebra som testas i TIMSS senare i skolan. Att svenska elever inte tränade på den typ av 

algebra som testades i TIMSS indikeras även av Skolverket (2004b, s. 92). TIMSS-

undersökningarna testade således en annan typ av kunskap än vad svenska elever till störst del 

mötte i läroböckerna. Även om eleverna kan haft viss prealgebraisk kunskap så pekar 

resultaten i TIMSS-undersökningarna på att svenska elever saknade renodlade 

algebrakunskaper.  

Resultatet i föreliggande studie visar även att andelen algebra i läroböckerna 

under perioden 1998-2004 enbart uppgick till i genomsnitt cirka 7 % (se figur 5). Resultatet 

ger stöd till Skolverket (2004b, ss. 12, 85, 92; 2008b, s. 62) som pekar på att Sverige hade 

mindre algebraundervisning än andra länder. Att det även finns skillnader mellan läroböcker i 

olika länder framhålls av Pepin och Haggarty (2002) samt Li (2000) som även visar att olika 

fokus i länders läroböcker påverkar elevernas studieresultat. Detta är en möjlig förklaring till 

att andra länder presterade bättre än Sverige i exempelvis algebra då läroböcker i andra länder 

kan ha innehållit större andel algebrauppgifter. 

Det är slutligen viktigt att poängtera att föreliggande studie enbart undersöker ett 

urval läroböcker från perioderna och endast böcker avsedda för årskurs 6. Detta innebär att de 

resultat och slutsatser som dras bara kan beskriva just detta urval. Resultatet i föreliggande 

studie visar som tidigare nämnts på att utrymmet för algebra inte förändrades nämnvärt i de 
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flesta undersökta läroböckerna mellan perioden 1986-1993 och 1998-2004 (se Figur 5). Det 

är dock möjligt att algebra gavs ett större utrymme i läroböcker för andra årskurser, 

exempelvis 7-9, eller i andra läroböcker för årkurs 6 som inte analyserats i denna studie. 

Resultatet i föreliggande studie indikerar dock att läroboksförlagen och författarna efter 

införandet av Lpo 94 och TIMSS 1995 inte verkar gått in för att utvidga algebrainnehållet i 

läroböcker för mellanstadiet. I föreliggande studie har dock urvalet av läroböcker som tidigare 

nämnts baserats på vilka författare som fått fortsatt förtroende av läroboksförlagen att ge ut 

flera böcker. I och med detta kan det antas att de undersökta läroböckerna använts i 

undervisningen under perioderna och att resultaten i föreliggande studie kan indikera vilket 

utrymme algebra och aritmetik gavs i årskurs 6 under perioderna. 
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9. Konklusion 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka lärobokens roll vid genomförandet av nya 

reformer som påverkade matematikundervisningen under 1980- och 1990-talet. Detta gjordes 

genom att studera hur stor andel av innehållet i läroböcker i matematik avsedda för årskurs 6 

från 1986-1993 och 1998-2004 som bestod av algebra-, prealgebra- och aritmetikuppgifter. 

De undersökta läroböckerna från båda perioderna innehöll en stor andel aritmetikuppgifter, 

samtidigt som de flesta av läroböckerna i båda perioderna innehöll en liten andel algebra- och 

prealgebrauppgifter. Det skedde dock en liten minskning av den genomsnittliga andelen 

aritmetikuppgifter från perioden 1986-1993 till 1998-2004. Samtidigt som det skedde en liten 

ökning av andelen algebra- och prealgebrauppgifter. Resultaten indikerar att aritmetik haft ett 

stort utrymme i läroböcker i matematik under perioderna och att algebra gavs ett mindre 

utrymme. Läroboksförfattarna verkar överlag inte ha förändrat innehållet nämnvärt i de 

undersökta läroböckerna i matematik, trots genomförandet av nya reformer och en förändrad 

politisk styrning av skolan. Således indikerar resultaten att de förändringar som skedde under 

dessa perioder inte verkar ha påverkat innehållet i de undersökta läroböckerna. Läroböcker 

som författades av nya författare på läroboksmarknaden verkar kunnat avvika från detta. 

Resultaten indikerar att läroboken verkar ha haft en viktig roll i den svenska 

matematikundervisningen 1986-1993 och 1998-2004, bland annat då det verkar finnas ett 

samband mellan innehållet i de undersökta läroböckerna och elevresultaten i TIMSS-

undersökningar.  

Framtida studier skulle kunna fokuseras på att bland annat analysera fler 

läroböcker från perioderna, andra delämnen och andra årskurser för att ge en mer komplett 

bild av läroböckernas innehåll under dessa perioder. Utöver detta skulle analyser av andra 

tidsperioder där stora förändringar av skolan och skolmatematiken skett, exempelvis vid 

början av 1970-talet när ”den nya matematiken” fick en viktig roll i den svenska skolan, vara 

intressanta. Detta skulle hjälpa till att ytterligare beskriva den roll som läroboken haft i svensk 

skolmatematik vid förändringar av skolan. 
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11. Bilaga 1 

I Tabell 2 nedan presenteras antalet algebra-, aritmetik-, prealgebrauppgifter och totalt antal 

uppgifter som räknats i läroböckerna i föreliggande studie, det är dessa data som ligger till 

grund för figur 1, figur 2, figur 3, figur 4, figur 5 och figur 6. 

Tabell 2: Visar antalet algebra, prealgebra, aritmetik och totalt antal uppgifter i de undersökta läroböckerna. 

Lärobok Antal 

algebrauppgifter 

Antal 

aritmetikuppgifter 

Antal  

prealgebra 

Totalt antal 

uppgifter 

Alfa E 0 1736 12 2221 

Alfa F 0 2203 1 2439 

Alma C 19 2228 86 2961 

Kombi: matematik 

för grundskolan. 4m 

25 1384 6 2031 

Kombi: matematik 

för grundskolan. 5m 

0 988 12 1612 

Matematikboken 6 0 2142 0 2554 

Matematik för 

mellanstadiet 6A 

8 1153 8 1796 

Matematik för 

mellanstadiet 6B 

4 1399 13 1942 

Matteboken 6A 8 1233 8 1919 

Matteboken 6B 4 1354 17 1891 

Matte Direkt: 

Borgen 6A 

0 756 109 1237 

Matte Direkt: 

Borgen 6B 

256 1001 115 1535 

Matte mosaik 6A 0 1631 115 2271 

Matte mosaik 6B 28 1445 144 2221 

Mattestegen B höst 

steg 5-8 

6 1011 116 1263 

Mattestegen B vår 

steg 5-8 

0 609 97 1184 

Räkneresan E 37 1067 44 1624 

Räkneresan F 15 1100 15 1746 
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