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Sammanfattning 

I det här arbetet utfördes en läromedelsanalys. Syftet var att undersöka vilka 

förutsättningar läroböcker i matematik ger elever på olika gymnasieprogram 

att utveckla de matematiska förmågorna som finns presenterade i dagens 

läroplan för gymnasiet. Utifrån en kvantitativ analys av tre läroböcker 

undersöktes vilket utrymme de matematiska förmågorna fick relativt varandra. 

Dessutom undersöktes hur de var fördelade över olika svårighetsgrader. I 

studien valdes tre läroböcker som riktar sig till olika gymnasieprogram. Detta 

gjordes för att det jämförande resultatet skulle kunna påvisa eventuella 

skillnader i de förutsättningar elever i olika gymnasieprogram får att utveckla 

matematiska kunskaper. Resultatet visade att förmågorna fick olika utrymme i 

läromedlen, där begreppsförmågan och procedurförmågan gavs störst plats. 

Däremot visade analysen att det inte gjordes någon stor skillnad mellan de olika 

gymnasieprogrammen utan att förmågorna fördelades på samma sätt i de tre 

studerade böckerna. Vidare visade resultatet att över hälften av alla uppgifter, 

i samtliga böcker, tillhörde den lättaste svårighetsnivån. Detta diskuterades 

kunna ha didaktiska konsekvenser. Till exempel att eleverna inte får tillräckliga 

förutsättningar att utveckla förmågorna med avseende på det tekniska 

avancemanget. Dock framgick ingen tydlig skillnad mellan de olika böckerna. 

Slutsatsen drogs att, utifrån läroboken, får elever på gymnasiet inte tillräckliga 

förutsättningar för att utveckla alla matematiska förmågor. Däremot skulle 

förutsättningarna kunna sägas vara likvärdiga mellan de olika 

gymnasieprogrammen. 

Nyckelord: Förmågor, läromedelsanalys, matematikdidaktik, gymnasieskola, 

lärobok, kompetenser.
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Inledning 

Vad som ska läras ut inom matematik på gymnasiet i Sverige är styrt genom 

den nationella läroplanen, se Skolverket (2011b). Gymnasiekurserna i 

matematik är uppdelade i fem nivåer där kurs 1 bygger på kunskaper från 

grundskolan, kurs 2 bygger på kurs 1, kurs 3 på kurs 2, och så vidare. Dessutom 

är de tre första kurserna indelade i olika spår, a b och c. Spår a riktar sig till 

yrkesprogrammen. Spår b är för ekonomiprogrammet, estetiska programmet, 

humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. Spår c läses 

inom naturvetenskapsprogrammet och tekniska programmet. De olika 

kurserna har olika centralt innehåll, vilket även kan skilja något mellan de olika 

spåren men, oavsett vilken nivå eller vilket spår en matematikkurs tillhör är det 

samma övergripande syfte för undervisningen. Läroplanen beskriver 

matematiken som ett internationellt språk men även som ett verktyg inom 

vetenskap och olika yrken. Där beskrivs också matematiken ha en lång historia 

inom många kulturer. Vidare framställs matematiska kunskaper i form av sju 

olika förmågor: begrepp, procedur, problemlösning, modellering, resonemang, 

kommunikation och relevans. Läroplanen uttrycker att undervisningen i ämnet 

ska bidra till att eleverna utvecklar samtliga förmågor. 

Läroboken står ofta i centrum och flera undersökningar visar att det inte 

är ovanligt att just läroboken får utgöra en bas då lärarna planerar 

undervisningen i matematik. Två exempel på sådana undersökningar är 

forskningsartikeln från Boesen et al. (2014) samt kvalitetsgranskningen som 

utfördes av Skolinspektionen (2010). Att läroboken är central gör att den i stor 

utsträckning påverkar vilka förutsättningar elever får att utveckla de 

matematiska förmågor som finns uttryckta i läroplanen. 

Eftersom alla matematikkurser har samma övergripande syfte ska 

undervisningen i samtliga kurser, oavsett spår, syfta till att eleven får utveckla 

samma förmågor inom matematiken. Detta framgår av läroplanen och betonas 

i tillhörande kommentarmaterial (Skolverket, u.å., 2011a, 2011b). Då detta 

sammankopplas med den forskning som nämndes ovan och det faktum att 

läromedel inte genomgår någon statlig granskning, öppnas ett tydligt 

problemområde. Om läroböckerna får styra vad som undervisas i 

gymnasieskolan, utan att lärare reflekterar kring relationen till läroplanen, 

riskerar undervisningen att avvika från läroplanens intentioner. Skulle det vara 

så att läroböckerna tolkar syftet olika för olika spår inom matematikkurserna 

kan konsekvensen bli att alla elever inte får samma förutsättningar att utveckla 

de matematiska förmågorna. 

Just eftersom det är samma förmågor som ska utvecklas i samtliga kurser 

inom matematiken är det viktigt att läroböcker granskas för att eventuella 

skillnader mellan de olika kurserna ska kunna upptäckas. Det är alltså inte bara 

viktigt att undersöka om alla förmågor finns representerade i läromedel utan 
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om det görs en skillnad mellan olika spår. Om den undervisande läraren inte 

granskar hur förmågorna framställs i böckerna upptäcks inte heller eventuella 

skillnader vilket kan få konsekvensen att alla elever inte får samma 

förutsättningar för utveckling. Skulle det göras en skillnad i läromedlen mellan 

de olika spåren måste läraren vara medveten om dessa för att kunna 

komplettera läroboken med andra undervisningsmedel för att utjämna 

skillnaden. Därför studeras i det här arbetet det givna problemområdet med 

avsikten att undersöka om läroböcker i matematik ger samma förutsättningar 

till elever inom olika gymnasieprogram att utveckla de matematiska 

förmågorna. Detta görs genom en analys av ett vanligt förekommande 

läromedel i den svenska gymnasieskolan. 

Disposition 

Arbetet börjar, efter denna inledning, med ett kapitel kallat ”Bakgrund” där 

tidigare forskning presenteras. Där beskrivs hur matematisk kunskap ses i 

termer av förmågor, eller kompetenser som det också heter, följt av en 

forskningsdiskussion kring vilka konsekvenser för undervisningen tolkningen 

av de matematiska förmågorna i läroplanen får. Vidare redovisas relationen 

mellan läroböcker och utvecklandet av matematiska förmågor där det också 

redogörs för varför läromedelsanalyser är viktiga. 

Därefter följer kapitlet ”Syfte” där problemområdet tydliggörs och 

arbetets syfte presenteras. I detta kapitel motiveras syftet i relation till den 

tidigare presenterade forskningen och det givna problemområdet. Kapitlet 

avslutas med de frågeställningar som arbetet i studien utgår från. 

Detta följs av kapitlet ”Begreppsligt ramverk” där de sju förmågor som 

finns i dagens läroplan presenteras och definieras. Detta görs genom att först 

presentera hur förmågorna är utskrivna i läroplanen och därefter använda 

bland annat de tillhörande kommentarmaterialen. Det är detta ramverk som 

studien sedan använder vid kategoriseringen av de uppgifter som analyseras i 

läromedlen. 

I kapitlet ”Metod” motiveras och beskrivs dels den metod och dels det 

analysverktyg som används vid läromedelsstudien. Där redogörs också hur 

metoden används i just det här arbetet och hur analysverktyget anpassats till 

studien. Dessutom ges flera exempel på hur analysverktyget tillämpats i arbetet. 

Vidare beskrivs också det läromedel som valts, hur urvalet gått till samt vilka 

avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas med ett eget avsnitt där det 

presenteras hur det här arbetet har utformats för att uppfylla gällande krav 

kring forskningsetiska principer. 

Kapitlet ”Resultat” presenterar det resultat som framkommit i 

undersökningen, sorterat utifrån matematikens förmågor. För varje förmåga 

presenteras hur stor andel av uppgifterna som kategoriserats till just den 

förmågan samt hur fördelningen över svårighetsnivåerna ser ut. I slutet av 
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kapitlet görs en övergripande sammanfattning för att läsaren ska få en 

helhetsbild av studiens resultat. 

Arbetet avslutas sedan med kapitlet ”Diskussion” följt 

av ”Sammanfattande slutsatser”. Först förs en diskussion kring resultatet och 

didaktiska konsekvenser där den forskningsöversikt som presenterades i 

bakgrunden sätts i relation till arbetets undersökning. Därefter kommer även 

en diskussion kring den använda metoden i termer av validitet och reliabilitet. 

Som avslutning sammanfattas de slutsatser som dragits i diskussionen där 

frågeställningarna och arbetets syfte besvaras. 
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Bakgrund 

Här redovisas tidigare forskning kring och bakgrund till de förmågor, 

internationellt kallat kompetenser, som finns uttryckta i läroplanen gällande de 

matematiska kunskaper som elever ska utveckla. Bland annat nämns det 

danska projektet Kompetencer og matematiklæring (KOM) där en projektgrupp, 

ledd av forskarna Niss och Højgaard (2002/2011), diskuterar matematisk 

kunskap i form av kompetenser. 

Vidare presenteras studier kring hur matematiska förmågor har tolkats 

ur tidigare läroplaner. Dessutom visas forskning kring vilka konsekvenser 

lärares olika tolkningar av läroplanen kan ge för undervisningen. Slutligen 

framförs forskning om hur läroböcker används i matematikundervisningen och 

vilken roll de spelar för elevernas utveckling av förmågor. 

Förmågor istället för innehåll 

I Skolverket (2011b) beskrivs matematiken i generella ord där syftet med 

undervisningen framförs. Där presenteras också de sju matematiska förmågor 

som undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. Därefter följer 

det centrala innehållet, en lista på specifika moment för varje kurs i matematik. 

Efter det, då kunskapskraven för kursen presenteras, är det inte det specifika 

innehållet i kursen som ska bedömas utan de sju generella förmågor som 

presenterades i det inledande syftet i ämnesplanen. Detta är ett relativt nytt sätt 

att se på matematisk kunskap. Det menar Helenius (2006) då han beskriver att 

det traditionellt har varit det specifika stoffet som bedömts. Han skriver att en 

person har ansetts ha hög matematisk kunskap, enligt det traditionella synsättet, 

om den behärskar många delar av matematiken. 

Palm, Bergqvist, Eriksson, Hellström och Häggström (2004) beskriver att 

det blivit en internationell trend att mäta den matematiska kunskapen i termer 

av generella förmågor istället för genom specifikt stoff. De menar att detta kan 

ses genom till exempel undersökningen Programme for International Student 

Assessment (PISA). PISA kommer från Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling (OECD) och testen, som mäter och jämför elevers 

matematikkunskaper i OECD-länderna, är uppbyggda av åtta matematiska 

kompetenser. Vidare pekar författarna på den internationella undersökningen 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), som the 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 

står bakom. Denna undersökning mäter, likt PISA, elevers kunskaper inom 

matematik. Däremot är den mer kopplad mot läroplanen och kunskaperna 

beskrivs i form av 4 kognitiva domäner tillsammans med matematisk 

kommunikation. Palm et al. nämner också det danska KOM-projektet samt 

Principles and Standards for School Mathematics (PSSM). PSSM är ett dokument 

med riktlinjer för att förbättra matematikundervisningen i USA och Kanada, 
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utgiven av National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). Både de fem 

processmål som presenteras i PSSM och de åtta kompetenser som KOM-

projektet visar, menar Palm et al., har många likheter med de förmågor som 

växte fram i den förra läroplanen i Sverige. 

I det danska KOM-projektet lyfter Niss och Højgaard (2002/2011) några 

problem som uppstått vid det traditionella sättet att beskriva matematik och 

matematisk kunskap i läroplaner. Till exempel blir det svårt att genom ett 

bestämt innehåll beskriva vad matematisk kunskap är och vad som menas med 

att kunna, förstå och använda matematik. Vidare menar de att det blir svårt att 

uttrycka den matematiska utvecklingen samt progressionen i undervisning och 

inlärning både inom en läroplan och mellan olika läroplaner. Detta eftersom det 

lätt blir en trivial jämförelse av innehåll. De danska författarna beskriver 

meningen med KOM-projektet som att bidra till att skapa ett generellt sätt att 

beskriva matematisk kunskap i läroplanen. Det är deras uppfattning att de 

problem som nämnts ovan kommer närmare en lösning om matematisk 

kunskaps beskrivs med hjälp av kompetenser. Dessutom menar de att det 

kommer bli enklare att diskutera de grundläggande frågorna, kring vem och i 

vilket stadium någon kan förväntas behärska matematik på en viss nivå, med 

personer utanför matematikens värld. Detta grundar de på att större delen av 

utbildningssystemet bygger på den här sortens kunskapssyn. 

I Niss och Højgaards (2002/2011) rapport från KOM-projektet beskrivs en 

matematisk kompetens som en beredskap att kunna handla på ett lämpligt sätt 

utifrån en given matematisk utmaning. Vidare beskrivs matematisk kompetens 

som att vara medveten om, förstå och kunna använda matematik. Matematisk 

kompetens beskrivs också som att kunna utöva eller ta ställning till matematik 

i en mängd olika sammanhang där matematik ingår eller kan tänkas ingå. Detta 

kan jämföras med hur den gällande läroplanen för gymnasiet, Skolverket 

(2011b), framställer matematisk kompetens, eller matematisk förmåga som det 

heter där. Det beskrivs att undervisningen i matematik på gymnasiet ska ge 

förutsättningar för utveckling av förmågan att arbeta matematiskt. Detta 

beskrivs som att utveckla förståelse, skapa strategier samt utmana, fördjupa och 

bredda kreativiteten. Det betonas i Skolverket (u.å.) att matematisk förmåga 

inte bara är att rutinmässigt kunna utföra beräkningar. Matematisk förmåga 

framställs som att kunna sätta in matematiken i ett sammanhang och se dess 

betydelse för både individ och samhälle. I kommentarmaterialet betonas också 

att syftet är övergripande. De förmågor som uttrycks gäller för matematik som 

helhet, alltså för samtliga matematikkurser. Detta innebär att det inte spelar 

någon roll vilket gymnasieprogram en elev går utan alla elever som läser 

matematik ska få samma förutsättningar att utveckla matematisk kunskap på 

det sätt som beskrivits ovan. 

Helenius (2006) poängterar att även om de danska kompetenserna endast 

kan innehas eller diskuteras i samband med ett matematiskt innehåll har de en 
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mening i alla matematiska sammanhang. Han menar att det är detta som gör 

kompetenserna så generella, att de inte är knutna till ett specifikt innehåll utan 

går att diskutera i vilket matematiskt sammanhang som helst, oavsett årskurs. 

Vidare markerar Helenius att det, om kompetenserna ska ses som generella, 

måste kunna gå att diskutera ”hur mycket” av en specifik kompetens en viss 

person har. Här har KOM-projektet valt att arbeta med tre dimensioner: 

täckningsgrad, aktionsgrad samt teknisk nivå. Dessa dimensioner handlar om 

hur många av de aspekter som hör till en viss kompetens en person behärskar, 

i hur många olika situationer personen kan tillämpa dessa respektive hur 

tekniskt avancerade situationer personen kan bemästra (Niss & Højgaard, 

2002/2011). 

Niss och Højgaard (2002/2011) definierar kompetenser som relativt 

distinkta och oberoende, men inte orelaterade till varandra. De menar att olika 

kompetenser är så pass unika att ingen helt kan innefattas i någon annan men 

de betonar att det finns ett visst överlapp. Det förklaras att en kompetens inte 

kan uppnås eller behärskas på egen hand utan snarare i samverkan med de 

andra kompetenserna. Med den utgångspunkten kan kombinationen av 

kompetenser, där varje kompetens är nödvändig, sägas skapa den helhet som 

utgör matematisk kunskap. 

Som beskrivits i Palm et al. (2004) fanns det spår av förmågor redan i 

läroplanen som kom år 1994 i Sverige, som sedan reviderades för 

gymnasieskolan år 2000. De beskriver att det dels fanns traditionella mål som 

eleverna skulle uppnå efter avslutad kurs där specifikt innehåll eller särskilda 

procedurer listades men det fanns också andra slags mål, som undervisningen 

skulle sträva mot. Palm et al. gjorde en tolkning av de mer generella målen att 

sträva mot som fanns i den tidigare kursplanen för matematik och de kan utläsa 

sex olika förmågor, eller kompetenser som de benämner dem. Det är 

kompetenserna problemlösning, algoritm, begrepp, modellering, resonemang 

och kommunikation. De nämner även att kunskaper om matematikens 

idéhistoria och relevans finns beskrivna i kursplanen, vilket de ser som en 

sjunde kompetens. 

Lisen Häggblom (2013), forskare inom barns kunskapsutveckling i 

matematik, menar att matematiska förmågor är av stor betydelse för ett 

framgångsrikt lärande i matematik. I dagens läroplan har förmågorna 

framhävts ännu tydligare än de gjordes i den förra. En skillnad mot förra 

läroplanen är att de moment som ska finnas med i en kurs anges i det centrala 

innehållet istället för som ”mål att uppnå” (Häggblom, 2013; Palm et al., 2004; 

Skolverket, 2011b). Vidare är den andra att de förmågor som beskrevs i ”mål att 

sträva mot”, som även var de förmågor som kunde anas i betygskriterierna, nu 

tydligt framkommer i syftet och i kunskapskraven. 

Som framkommit finns det många likheter mellan synen på matematisk 

kunskap i dagens läroplan och den syn som gavs i KOM-projektet. Vad som är 
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matematisk kunskap förklaras som olika förmågor vilka inte är knutna till ett 

specifikt innehåll eller till en specifik årskurs utan de följer genom hela 

skolsystemet (Häggblom, 2013; Niss & Højgaard, 2002/2011). Dessutom 

påpekar Häggblom (2013) att förmågorna, precis som de danska 

kompetenserna, inte kan ses som separata delar av kunskap utan att de 

tillsammans bildar en helhet. 

Från läroplan till undervisning 

Då läroplanerna förnyades år 1994 syntes en decentralisering i och med att varje 

skolenhet lokalt skulle göra egna tolkningar av de nationella styrdokumenten 

och sätta upp lokala, mer konkreta, mål (Palm et al., 2004). Dessutom är det upp 

till varje lärare att tolka styrdokumenten. Boesen et al. (2014) påpekar att 

generellt sett avviker den lokala tolkningen mer ju mer komplicerat reformens 

budskap är. I deras studie, som utfördes under åren 2009 till 2010, visades att 

lärare hade svårt att tyda meningen med de matematiska förmågorna som då 

fanns i läroplanen. De menar att detta gjorde att undervisningen inte gav 

eleverna chans att utveckla samtliga förmågor utan att den dominerades av 

träning på att utföra procedurer. Forskarna diskuterar vidare att svårigheten 

med att tolka meningen med förmågorna kan ligga i sättet de var formulerade 

på. De menar att flera lärare faktiskt trodde att undervisningen skedde enligt 

vad som avsågs i läroplanen. Boesen et al. påpekar också att en möjlig orsak till 

att inte alla förmågor fick samma utrymme i undervisningen skulle kunna vara 

att lärarna fokuserade på det matematiska innehållet istället för på förmågorna. 

Detta menar forskarna kan förklaras genom att förmågorna inte ansågs lika 

viktiga, trots att det var dessa som fanns under betygskriterierna, eftersom de 

var sammankopplade med ”mål att sträva mot” medan innehållet låg 

under ”mål att uppnå”. 

En utredning som gjordes tidigare, Nationella utredningen av grundskolan 

2003: matematik årskurs 9, visade redan då att lärare fokuserade på läroplanens 

mål att uppnå (Kjellström, 2005). Denna utredning visade också att lärare som 

undervisar i matematik är de där störst andel anser att mål att sträva mot inte 

har någon betydelse för undervisningen. Här gavs dock en annan möjlig 

förklaring än vad Boesen et al. (2014) kunnat redovisa. Nämligen att ambitionen 

vid matematikundervisningen är att få så många elever som möjligt godkända. 

Detta menar Kjellström (2005) är en starkt markerad ambition både på nationell 

och kommunal nivå vilket kan förklara varför mål att uppnå prioriteras, då de 

sammanfaller med kriterierna för godkänt. Det ska dock påpekas att detta 

gällde grundskolan och att gymnasielärares inställning kan skilja något. 

Däremot påpekar Kjellström att en undervisning som prioriteras på det sättet, 

alltså där innehåll går före förmågor, kan leda till att undervisningen blir 

enformig och saknar utmaningar. 
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Skolinspektionen (2010) går till och med så långt som att säga att det 

livslånga lärandet hotas då innehåll prioriteras framför förmågor. De menar att 

undervisning där mekaniskt räknande och procedurer dominerar över till 

exempel problemlösning och resonemang uppmuntrar elever till att lära sig 

utantill istället för att verkligen förstå. Denna slutsats styrks av forskning, bland 

annat av Lithner (2008), där det bekräftats att ett fokus på procedurer hämmar 

elevens utvecklande av matematiska kunskaper. 

Eva Forsberg (2009), professor i pedagogik, beskriver några tankegångar 

bakom skapandet av de nya läroplanerna. Hon menar att dessa ska vara mer 

konkreta, ha ett tydligare och begripligare språk samt använda ett begränsat 

antal begrepp för att formulera mål och kunskapskrav. Detta i avsikt att 

förhindra otydligheter som leder till misstolkningar men utan att reducera 

lärarens pedagogiska frihet. I dagens läroplan är förmågorna tydligare 

betonade i och med att de finns listade i slutet av ämnets syfte (Skolverket, 

2011a). Skolverket skriver att detta är just för att det nu ska vara enklare att 

urskilja de förmågor som undervisning i matematik ska syfta till. Dessutom 

betonas att eleverna ska ges möjlighet att gå bortom monotont räknande och få 

utveckla förmågan att resonera, kommunicera och lösa problem för att kunna 

använda matematiken i olika sammanhang. Skolverket (u.å.) beskriver också 

att det centrala innehållet skiljer sig mellan olika kurser och olika spår för att 

möjliggöra en samverkan mellan matematiken och karaktärsämnena. Dock 

betonas att syftet är detsamma i alla kurser och spår. 

Läroböcker och matematik 

Som redan sagts har läroboken ofta en central roll vid undervisning inom 

matematik. Det har framkommit i flera undersökningar, däribland Boesen et al. 

(2014) samt Skolinspektionen (2010). Detta har dock kritiserats och 

Skolinspektionens granskning visar att många lärare litar på att läroboken är 

utformad på ett rimligt sätt i förhållande till ämnesplanen. Här betonas att det 

blir viktigt hur läraren använder läroboken för att eleverna ska få en så 

omväxlande undervisning som möjligt. Däremot uttrycktes samtidigt att både 

lärare och elever ser målet med matematiken som att hinna räkna alla uppgifter 

i boken. I rapporten hävdas att böckerna måste kompletteras i större 

utsträckning eftersom de oftast inte speglar alla delar av kursplanen utan 

ensidigt betonar vissa förmågor. Slutsatsen dras att eleverna inte får den 

utbildning de har rätt till om läroboken, och inte läroplanen, får styra 

undervisningen. 

Granskningen från Skolinspektionen (2010) pekar också på forskning som 

visar att lärarens förväntningar på eleven påverkar måluppfyllelsen. Det skrivs 

att om eleven ges höga men tydliga förväntningar skapas den utmaning som 

krävs för att elevens prestationer ska påverkas positivt. Skolinspektionen 

menar att detta, inom matematik, betyder att samtliga elever får en varierad 
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undervisning där kreativ problemlösning varvas med kunskaper om begrepp 

och metoder. Trots denna forskning visade Skolinspektionens granskning att 

många lärare inte ger eleverna den varierade undervisningen de behöver. 

Dessutom visade undersökningen att flera lärare har förutfattade meningar om 

elever som går vissa program. Som exempel nämns att lärare ofta underskattar 

och ställer för låga krav eller inte ger tillräckliga utmaningar till elever som läser 

på yrkesförberedande program. Däremot nämns det att det snarare kan vara 

tvärtom vad det gäller lärarens inställning till elever inom studieförberedande 

program, speciellt till de som studerar på det naturvetenskapliga programmet. 

Om läraren håller en lärobokscentrerad undervisning kommer också bokens 

innehåll vägas in bland de förväntningar som påverkar elevens förutsättningar 

att utveckla matematiska förmågor. Till exempel hur förmågorna fördelas eller 

vilken svårighetsnivå övningsuppgifter har. 

Monika Johansson (2005b) skriver i ett konferensbidrag att innehållet i 

läroböcker i matematik inte förändras särskilt mycket även om läroplanen 

förnyas. Vidare skriver Johansson (2005a) att flera studier visar att läroböcker i 

matematik ofta har gemensamma drag och att användningen av läroböcker kan 

bidra till matematikens bevarande. Däremot påpekar hon att det också finns 

flera olikheter i den grundläggande kunskapssynen och vad som betonas 

mellan olika läroböcker. Johansson visar på flera forskningsresultat som, likt 

Boesen et al. (2004) och Skolinspektionen (2010), menar att lärare ofta låter 

läroböckerna bestämma vilka områden som ska undervisas, i vilken ordning 

och på vilket sätt. Det är därför, menar Johansson (2005a), det är viktigt att göra 

analyser av läroböcker. 

Det kan också påpekas att läroböcker i Sverige inte är granskade vilket 

professor Barbro Grevholm (2014), tillsammans med flera erfarna lärarutbildare, 

menar att många tror. De betonar att läroboken är en tolkning som författare 

och förlag gjort av läroplanen, inte en konkretisering som kontrollerats av 

staten. Därför är det viktigt att det framgår i lärarutbildningen att det inte finns 

någon statlig granskning av läromedel utan att det ligger på lärarens ansvar att 

se till att undervisningen följer den nationella läroplanen. 

Just eftersom det är författarna och förlagen som gör tolkningarna kan det, 

precis som Johansson (2005a) skriver, vara olika fokus i de olika läroböckerna. 

Men, det kan också göras olika tolkningar av samma författare kring vad som 

ska fokuseras i böckerna för de olika spåren. På samma sätt som lärare kan ha 

förutfattade meningar kring elevers individuella förutsättningar baserat på 

vilket program de går kan även läroboksförfattare ha det. Detta kan därmed få 

konsekvenser för vilka förutsättningar läroboken ger elever i olika 

gymnasieprogram att utveckla de matematiska förmågorna i läroplanen. 
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Syfte 

Forskningen presenterad ovan visar att matematikundervisningens syfte, att ge 

eleverna förutsättningar att utveckla matematiska förmågor, gäller samtliga 

elever genom hela skolsystemet. Som det beskrevs ovan definieras matematisk 

kunskap som en helhet, bestående av olika förmågor som alla är nödvändiga 

för att matematisk kunskap ska uppnås. Detta visar på vikten av att alla elever 

får förutsättningar att utveckla samtliga förmågor. 

Vidare har forskningsbakgrunden visat att fokus på procedurer hämmar 

elevernas kunskapsutveckling och att den nu gällande läroplanen utformats för 

att tydligt lyfta fram matematikens förmågor. Dessutom har olika spår i 

matematikkurserna bildats för att matematiken lättare ska kunna sättas i 

samband med samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Dock betonas att alla 

kurser, och alla spår, har samma syfte. Detta betyder att matematikens syfte inte 

ska tolkas olika för olika elever eller för olika gymnasieprogram utan att alla 

elever ska få samma förutsättningar att utveckla matematikens förmågor. 

Det har dock påpekats att ett problem är att läroboken, som visats ha stort 

inflytande över hur lärare planerar matematikundervisningen, inte granskas 

eller reflekteras över. Detta kan leda till en snedfördelning bland de 

matematiska förmågorna, både inom en kurs och mellan olika program. 

Konsekvenserna av det kan bli att elever inte får tillräckliga förutsättningar att 

utveckla de matematiska förmågorna som finns uttryckta i läroplanen eller att 

förutsättningarna skiljer mellan olika gymnasieprogram. 

Som påvisats i forskningspresentationen finns flera arbeten som 

undersöker vilket utrymme varje matematisk förmåga får i undervisningen och 

hur läroböcker framställer olika förmågor. Några exempel på sådana arbeten 

som presenterats är Boesen et al. (2014), Johansson (2005a, 2005b), Kjellström 

(2005), Lithner (2008) och Skolinspektionen (2010). Däremot har ingen 

läromedelsanalys hittats som jämför om förutsättningarna att utveckla 

matematiska förmågor skiljer mellan olika program. Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning visade att det kunde finnas stereotypa fördomar bland 

lärare kring elever på olika program. Denna granskning baserades på intervjuer, 

observationer och enkäter, inte på hur matematiken presenteras i läroböcker. 

Detta väcker funderingar kring hur läroböcker i matematik utformas och om 

samma typer av skillnader kan ses i läroböcker för olika program. 

Därför är det övergripande syftet i detta arbete att undersöka vilka 

förutsättningar läroböcker i matematik ger elever på olika gymnasieprogram 

att utveckla de matematiska förmågorna. 
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Frågeställningar 

Syftet hanteras genom att avgränsa undersökningen till ett läromedel med 

läroböcker för kurserna 2a, 2b och 2c i matematik på gymnasienivå. Analysen 

utgår från följande frågeställningar. 

 I vilken omfattning är de olika matematiska förmågorna, så som de 

definieras i begreppsramverket nedan, representerade i respektive 

lärobok? 

 Hur ser fördelningen över olika svårighetsnivåer ut och i vilken 

omfattning representeras förmågorna på dessa nivåer? 

 Är de valda läroböckerna likvärdiga med avseende på dessa två frågor? 
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Begreppsligt ramverk 

I arbetet kommer tre läroböcker analyseras utifrån de sju förmågor som finns 

beskrivna i matematikens ämnesplan. Läroplanen uttrycker att 

[u]ndervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla förmåga att: 

1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp 

samt samband mellan begreppen. 

2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär 

utan och med verktyg. 

3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt 

värdera valda strategier, metoder och resultat. 

4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk 

modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper 

och begränsningar. 

5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 

6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt 

och i handling. 

7. relatera matematiken till dess betydelse och användning 

inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och 

historiskt sammanhang. 

(Skolverket, 2011b, s. 90-91) 

Nedan ges en beskrivning och tolkning av innebörden hos dessa förmågor och 

här definieras också vad som menas med att en uppgift ger möjlighet för eleven 

att utveckla en viss förmåga. 

Begreppsförmåga 

Skolverket (2011a) beskriver begreppsförmågan som att eleverna både ska ha 

kunskap om, men också att de ska kunna använda och tillämpa matematiska 

begrepp och samband. Detta innebär att eleven kan använda olika 

representationer, så som bilder, grafer, formler, ord eller symboler för att 

förklara innebörden av definitioner (Skolverket, u.å., 2011a). Dessutom innebär 

det, enligt kommentarmaterialen, att eleven kan använda olika representationer 

för att beskriva egenskaper hos begrepp samt både se och förstå samband 

mellan olika begrepp 

Palm et al. (2004) skrev i den rapport som låg till grund för nationella 

proven i matematik B-D samt Nationella provbanken i matematik E att 

uppgifter som är kopplade till begreppsförmågan ofta innehåller verben förklara, 

förtydliga eller tolka. Vidare ger de exempel på hur frågorna kan vara ställda där 

vanliga formuleringar är ”Vad menas med…?” eller ”Vad innebär det att…?” 

(s. 14). 

Utifrån detta definieras här uppgifter som ger möjlighet att utveckla 

begreppsförmågan som de där eleven ska förklara, förtydliga eller tolka ett 
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begrepp eller samband mellan två eller flera begrepp. Det kan också menas att 

eleven ska använda ett eller flera begrepp som är introducerade i det aktuella 

avsnittet/kapitlet. I båda varianterna kan uppgiften vara beskriven med olika 

eller uppmana eleven att växla mellan olika representationer. 

Procedurförmåga 

Procedurförmågan sägs ha två steg där eleven först ska kunna identifiera vilken 

procedur som lämpar sig för den givna uppgiften för att därefter kunna 

genomföra denna (Skolverket, u.å., 2011a). I kommentarmaterialen beskrivs 

detta som att eleven kan lösa uppgifter av standardkaraktär med hjälp av 

huvudräkning, skriftliga beräkningar, miniräknare eller andra digitala verktyg 

där säkerhet, precision och effektivitet ökar efterhand. Dessutom skrivs också 

att eleven ska kunna använda rutinartade metoder som att till exempel utforma 

tabeller eller koordinatsystem. 

Palm et al. (2004) beskriver procedurförmågan på liknande sätt där de 

menar att typiska proceduruppgifter är så kallade rutinuppgifter. Med 

rutinuppgift menar de sådana där eleven kan använda kända satser, algoritmer 

eller hjälpmedel som till exempel miniräknare för att lösa. Typexemplet som tas 

upp är att lösa ekvationer men andra exempel skulle kunna vara att förenkla 

standarduttryck eller beräkna arean av en geometrisk figur utifrån en känd 

formel. 

I det kommande arbetet klassificeras uppgifter som sådana där eleven får 

möjlighet att utveckla procedurförmågan utifrån de definitioner som gavs ovan. 

Problemlösningsförmåga 

Problemlösning fokuseras i läroplanen i och med att det ses både som mål och 

som medel, där problemlösningen både är en del av ämnets syfte och centrala 

innehåll (Skolverket, u.å., 2011a, 2011b). Ett problem definieras i 

kommentarmaterialen som en uppgift som inte har en given lösningsmetod 

utan där eleven själv måste använda strategier för att tolka och kunna lösa 

uppgiften vilket kräver att eleven kombinerar andra förmågor med 

problemlösningsförmågan. Förmågan att lösa problem innebär också att eleven 

ska kunna reflektera över resultatet samt värdera och ompröva i det fall det 

behövs (Skolverket, 2011a). Skolverket skriver vidare att eleven ska kunna 

diskutera olika lösningar för att inse att det kan finnas flera alternativa 

lösningar på ett problem. 

Till skillnad mot proceduruppgifter beskriver Palm et al. (2004) 

problemlösningsuppgifter som sådana som inte är rutinuppgifter. Alltså, 

uppgifter som eleverna inte är vana vid eller att de är så pass komplexa att det 

inte går att använda en färdig lösningsmetod. Det kan också vara uppgifter där 

frågeställningen är omvänd mot hur uppgifter vanligtvis brukar vara 

formulerade eller där viss information saknas och eleven förväntas själv fylla i 
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denna information. Andra exempel är uppgifter där eleven ska upptäcka 

generella samband (Skolverket, 2011b). 

I det här arbetet kommer en uppgift ses som en där det ges förutsättningar 

att utveckla problemlösningsförmågan om den är uttryckt på ett sätt som gör 

den ovanlig för eleven, så som beskrivits ovan. Det kan till exempel vara 

uppgifter av sådan karaktär att det inte finns någon uppenbar färdig 

lösningsmetod eller där det kan finnas flera alternativa lösningsmetoder. 

Modelleringsförmåga 

Modelleringsförmågan beskrivs enkelt i Skolverket (u.å.) som att översätta en 

verklig situation till en matematisk beskrivning. Detta är dock inte trivialt utan 

förmågan beskrivs vidare bestå i flera steg. Skolverket skriver att eleven inte 

endast ska använda redan befintliga modeller utan kunna skapa en modell för 

det givna problemet och kunna använda modellen för att sedan tolka resultatet. 

Det nämns att matematiska modeller ofta används i analyser inom till exempel 

ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik. Det blir då viktigt att 

kunna utvärdera modellen för att se vilka begränsningar den har vid en 

jämförelse med den verkliga situationen. 

Palm et al. (2004) beskriver att en uppgift där modelleringsförmågan 

kommer fram ofta är en verklig situation men att det också kan vara en 

hypotetisk situation. De beskriver också modelleringsförmågan i de tre stegen 

skapa, använda och utvärdera. Däremot menar de att alla uppgifter inte alltid 

testar alla tre steg utan att vissa modelleringsuppgifter kan testa bara några av 

stegen. 

I det här arbetet kommer definitionen ligga nära den som görs i Palm et 

al. (2004), alltså att det inte nödvändigtvis behöver vara en verklig situation 

utan det kan vara en påhittad händelse. I det här arbetet kommer en uppgift att 

kategoriseras som en där det finns förutsättningar att utveckla 

modelleringsförmågan om uppgiften åtminstone innehåller det första steget, att 

skapa, eller det tredje, att utvärdera, en matematisk modell. En uppgift 

kategoriseras alltså som en modelleringsuppgift i det här arbetet om antingen 

alla tre steg finns med, om endast första steget finns med, om endast tredje 

steget finns med eller om andra steget finns med i kombination med antingen 

första eller tredje steget. 

Resonemangsförmåga 

Resonemang kan ges i många olika former vilka kan ses utifrån två perspektiv. 

Skolverket (u.å., 2011a) beskriver det ena som att eleven ska kunna följa ett 

redan givet resonemang genom att ta del av, förstå och värdera andras 

beskrivningar, förklaringar och argument. Det andra perspektivet beskrivs som 

att kunna utföra egna resonemang genom att till exempel argumentera, finna 

mönster, föreslå, förklara, förutsäga, generalisera, gissa, ifrågasätta eller testa. 
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Vidare skriver de att eleven ska kunna använda matematiska begrepp och 

procedurer för att kunna driva resonemanget framåt. Detta kan göras i till 

exempel lösningen till ett problem eller i ett matematiskt bevis där eleven skiljer 

på gissningar och välgrundade påståenden. 

Vidare beskriver Palm et al. (2004) uppgifter där resonemangsförmågan 

testas som de där eleven får ställa upp och granska hypoteser, analysera, 

diskutera eller dra slutsatser. Det kan också vara uppgifter där eleven ska styrka, 

bevisa eller motbevisa ett påstående. 

För undersökningen i det här arbetet definieras uppgifter där eleverna får 

möjlighet att öva resonemangsförmågan som de där eleven antingen ombeds 

följa ett redan givet resonemang eller utföra ett eget resonemang med hjälp av 

till exempel de metoder som nämnts ovan. 

Kommunikationsförmåga 

Skolverket (2011a) definierar förmågan att kunna kommunicera matematik som 

att kunna utbyta information med andra i tal, skrift och andra uttrycksformer 

där samtalen och redogörelserna anpassas till situationen. I Skolverkets (u.å., 

2011a) kommentarmaterial förklaras att kommunikationen förstärker 

begreppsförståelsen då eleven kommunicerar genom bilder, grafer, modeller, 

ord, ritningar, symboler, tabeller och termer. 

Palm et al. (2004) menar att kommunikationsförmågan tränas i alla 

uppgifter men att vissa uppgifter är utformade så att förmågan lyfts fram 

tydligare. Dessa uppgifter skulle kunna vara de där eleven ska beskriva eller 

förklara begrepp och metoder eller uppgifter som ställer särskilda krav på det 

matematiska språket. 

I detta arbete definieras kommunikationsförmåga utifrån Skolverket (u.å., 

2011a), alltså att det handlar om att kunna använda matematikens symboler och 

andra representationer som språk då matematiken kommuniceras med andra. 

Av detta följer att kommunikationsförmågan utvecklas då uppgifter löses med 

hjälp av andra förmågor. Detta gör att det inte går att definiera uppgifter på ett 

sådant sätt att kommunikationsförmågan blir övervägande, även om det finns 

uppgifter där den får möjlighet att utvecklas mer. Därför kommer det anses att 

denna förmåga ges möjlighet att utvecklas i alla uppgifter. 

Relevansförmåga 

Relevansförmågan kopplar till läroplanens värdegrund och övergripande 

uppgifter då eleven ska kunna sätta in matematiken i ett större sammanhang 

(Skolverket, u.å.). Skolverket (2011a) skriver att eleverna ska ges möjlighet att 

reflektera över hur matematiken används, vilken nytta den gör och vilka 

begränsningar den har i samhället, både idag och historiskt sett. Dessutom 

påpekar Skolverket (u.å., 2011a) att eleven ska få möjlighet att relatera 
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matematiken till andra ämnen och få insikt om hur begrepp och metoder 

arbetats fram genom historien samt hur matematiken speglas i olika yrken. 

Palm et al. (2004) menar att eleven får förutsättningar att utveckla 

relevansförmågan genom uppgifter där eleven med hjälp av matematiken ska 

ta ställning till etiska, miljö-, internationella eller historiska perspektiv. Vidare 

menar de att det även kan handla om uppgifter där kontexten rör något av 

perspektiven eller där informationen i uppgiften visar på matematikens 

relevans. 

I denna undersökning kommer Skolverkets (u.å., 2011a) definition av 

relevansförmåga att användas, att det handlar om att sätta in matematiken i ett 

större sammanhang, vilket kan göras genom de exempel som ges av både 

Skolverket och Palm et al. (2004) ovan. 
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Metod 

I det här kapitlet presenteras den metod och det analysverktyg som användes i 

studien. Först redovisas och motiveras val av metod följt av en redogörelse där 

det också beskrivs hur metoden användes i just det här arbetet. Därefter 

beskrivs de valda läromedlen och avgränsningar presenteras. Vad det gäller 

genomförandet och analysen presenteras ett redan känt analysverktyg vilket 

har anpassats till arbetet i den här studien. Analysverktyget och hur det 

användes beskrivs i detalj med flera exempel för att undersökningen ska kunna 

upprepas av andra på samma sätt. Efter detta avslutas kapitlet med ett avsnitt 

om forskningsetiska principer. 

Val av metod 

Den metod som lämpar sig bäst för analys av olika medier så som text och 

dokument menar Bryman (2008/2011) är innehållsanalys, varför denna valdes i 

det här arbetet. Han påpekar dock att innehållsanalys på ett sätt inte är en 

forskningsmetod men att den vanligtvis brukar betraktas som en och han 

understryker att innehållsanalysen hör till den kvantitativa forskningsstrategin. 

Bryman (2008/2011) betonar att det finns flera likheter mellan kvalitativ 

och kvantitativ forskning. Till exempel att de båda vill besvara specifika 

forskningsfrågor eller problemformuleringar även om formuleringarna ofta 

skiljer sig åt mellan de två inriktningarna. Andra exempel på likheter som 

Bryman nämner är att de båda försöker eliminera avsiktliga störningar, att båda 

framhäver vikten av att undersökningen ska kunna reproduceras samt att de 

båda kopplar analysen av data mot annan forskningslitteratur för att få en 

mening med de resultat som undersökningen kommer fram till. 

Däremot lyfter Bryman (2008/2011) några skillnader mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning. I en kvantitativ forskning menar Bryman att det är 

forskarens uppfattningar som styr hur undersökningen struktureras medan en 

kvalitativ forskning utgår från deltagarnas perspektiv. Vidare beskriver 

Bryman att kvantitativ forskning ofta är välstrukturerad där studien utgår från 

tydligt fördefinierade begrepp. Den kvalitativa forskningen menar Bryman 

tvärtom kan sägas vara ostrukturerad för att kunna bygga upp teoretiska 

begrepp utifrån de empiriska fakta som framkommit i undersökningen. Ett 

annat exempel bland de skillnader Bryman nämner är att kvalitativ forskning 

ofta försöker finna en förståelse i kontexten och svara på frågor som förklarar 

varför resultatet ser ut som det gör. Enligt Bryman kan den kvantitativa 

forskningen sällan svara på sådana frågor utan syftet är snarare att generalisera 

till en relevant population. 

Som nämnts tidigare anser Bryman (2008/2011) att innehållsanalysen 

snarare är kvantitativ än kvalitativ eftersom målet är att utifrån specificerade 

regler kategorisera råmaterial för att komma fram till kvantitativa 
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beskrivningar. I det här arbetet utgick undersökningen från begrepp som på 

förhand specificerats (se kapitlet ”Begreppsligt ramverk”). Vidare var 

arbetsgången strukturerad genom ett färdigt analysverktyg (se 

avsnittet ”Genomförande och analys”). Dessutom är frågeställningarna 

utformade på ett sätt som försöker svara på frågan hur något ligger till snarare 

än varför det ser ut så (se kapitlet ”Syfte”). I och med detta kan metoden som 

användes i det här arbetet klassificeras som en kvantitativ innehållsanalys. 

Bryman (2008/2011) pekar på två önskvärda egenskaper som 

innehållsanalysen har, objektivitet och systematik. Han menar att objektivitet 

uppnås om de kategorier som råmaterialet ska klassificeras inom på förhand är 

tydligt specificerade. Bryman beskriver att på så sätt undviks, i största möjliga 

mån, att forskarens personliga värderingar påverkar resultatet. Bryman betonar 

att forskaren konsekvent ska följa de regler som skapats för undersökningen för 

att felkällorna ska bli så små som möjligt. Det är det han menar med att en av 

innehållsanalysens egenskaper är systematik. I det här arbetet eftersträvades 

objektivitet genom tydliga definitioner av de begrepp som studerades (se 

kapitlet ”Begreppsligt ramverk” och ”Bilaga: Analysschema”) för att på så sätt 

minimera personliga värderingar. Dessutom togs ett analysverktyg med flera 

tillhörande exempel fram för att främja systematiken (se 

avsnittet ”Genomförande och analys”). 

Fördelen med innehållsanalys, menar Bryman (2008/2011), är att det är 

relativt lätt att beskriva hur analysen gjorts vilket underlättar eventuella 

replikeringar eller uppföljningsstudier. Däremot lyfter Bryman vissa nackdelar 

med innehållsanalys varav en är att det är så gott som omöjligt att utforma en 

kodningsmanual som är fri från forskarens egna tolkningar. Även om metoden 

ses som objektiv i och med att kategorierna som råmaterialet ska klassificeras 

utifrån är bestämda på förhand ligger det alltid en osäkerhet i tolkningen som 

forskaren gör. En annan aspekt som Bryman lyfter som en nackdel är att en 

kvantitativ innehållsanalys inte kan användas för att svara på varför-frågan. 

Detta betyder dock inte att det måste vara en nackdel om arbetets syfte är att 

kvantifiera något snarare än att svara på frågan varför något förhåller sig som 

det gör. Hur dessa aspekter togs i åtanke för att skapa validitet och reliabilitet i 

undersökningen diskuteras vidare i avsnittet ”Metoddiskussion”. 

Urval och avgränsningar 

Det finns flera olika faktorer som spelar in och påverkar förutsättningarna för 

elever att utveckla de matematiska förmågorna, till exempel individuella 

utgångspunkter, interaktionen mellan elever, läromedel och inte minst läraren. 

Denna undersökning fokuserade på läromedlet och specifikt läroboken då det 

är vanligt att matematikundervisningen till stor del baseras på läroboken (se 

avsnittet ”Läroböcker och matematik”). 
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De läroböcker som valdes var Matematik 5000: kurs 2a Röd & Gul lärobok 

(Alfredsson, Bråting, Erixon & Heikne, 2012a), Matematik 5000: kurs 2b Grön 

lärobok (Alfredsson et al., 2012b) samt Matematik 5000: kurs 2c Blå lärobok 

(Alfredsson et al., 2011). Valet av serien Matematik 5000 grundades på att detta 

är ett vanligt förekommande läromedel i den svenska gymnasieskolan. Att det 

blev just kurs 2 var eftersom det är den enda kursen som finns i alla tre spår där 

dessutom kunskapskraven är identiskt formulerade (Skolverket, 2011b). 

I inledningen till alla tre böcker beskriver författarna att läromedlen riktar 

sig till elever på gymnasiet eller vuxenutbildningen där de olika böckerna är 

riktade till olika program (Alfredsson et al., 2011, 2012a, 2012b). Alfredsson et 

al. (2012a) beskriver att boken Kurs 2a Röd & Gul lärobok riktar sig till elever på 

yrkesprogrammen. Boken Kurs 2b Grön lärobok är, enligt Alfredsson et al. 

(2012b), tänkt att användas av elever som går ekonomiprogrammet, estetiska 

programmet, humanistiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet. 

Den tredje boken Kurs 2c Blå lärobok skriver Alfredsson et al. (2011) riktar sig till 

elever som studerar tekniska programmet eller naturvetenskapsprogrammet. 

De tre böckerna innehåller olika avsnitt, så som teoriavsnitt, aktiviteter, 

teman och historik (Alfredsson et al., 2011, 2012a, 2012b). Författarna uppger att 

teorin är framställd på ett sätt som ger eleverna möjlighet att förstå och 

upptäcka matematiken genom konkreta exempel och övningsuppgifter. Här är 

övningsuppgifterna indelade i tre nivåer – a, b och c – där a är den lättaste nivån, 

sedan kommer b och c är den svåraste nivån. Observera att detta är 

svårighetsnivåer som författarna har gjort utifrån vad de anser vara lätt och 

svårt och det behöver nödvändigtvis inte vara kopplade till de tre betygsstegen. 

Dessa svårighetsnivåer ska inte heller blandas ihop med spåren a, b och c vilka 

betecknar olika inriktningar i kursplanen för olika gymnasieprogram. 

Aktiviteterna finns i de fem kategorierna upptäck, undersök, diskutera, 

laborera samt modellera där författarna framhäver möjligheten till att variera 

undervisningen genom till exempel grupparbeten (Alfredsson et al., 2011, 

2012a, 2012b). Temaavsnitten innehåller specifika uppgifter kopplade mot de 

program som läroboken riktar sig mot och historik ger en tillbakablick hur vissa 

delar av matematiken sett ut tidigare och hur de har växt fram till vad de är 

idag. Dessutom finns i slutet av varje kapitel en aktivitet som författarna menar 

speciellt fokuserar på kommunikation, en kort sammanfattning, diagnos samt 

blandade övningar och i slutet av boken finns även repetitionsuppgifter. 

Förutom läroböcker finns även en lärarhandledning som innehåller 

kommentarer, fler aktiviteter och övningsuppgifter samt en provbank 

(Alfredsson et al., 2011, 2012a, 2012b). I sin helhet beskriver författarna att 

Matematik 5000 fokuserar på färdigheter, förståelse, kommunikation och 

problemlösning där lärare samt elever får en variation av arbetssätt och 

arbetsformer. De menar också att serien ger eleverna goda förutsättningar att 
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utveckla de matematiska förmågorna och därmed uppfylla kunskapskraven i 

läroplanen. 

Johansson (2005a) skriver att själva existensen av läroböcker i 

klassrummet inte är en tydlig anvisning av hur undervisningen sker. Det går 

alltså inte med säkerhet säga att alla lärare följer läroboken från pärm till pärm, 

även om läroboken används i undervisningen. Huruvida lärarna använder 

specialavsnitt eller inte, eller på vilket sätt de använder dem, spekuleras det inte 

kring i det här arbetet. Däremot antogs i undersökningen att den 

genomsnittliga matematikundervisningen åtminstone använder de ”vanliga” 

räkneuppgifterna. Därför inriktades analysen på dessa. 

Detta val gjorde att undersökningen endast behandlade övningsuppgifter 

i läroboken. Det vill säga, i arbetet analyserades inte aktiviteter, teman, historik, 

sammanfattningar, diagnoser, blandade övningar, repetitionsuppgifter eller 

lärarhandledning utan analysen fokuserade på teoriavsnitten och mer specifikt 

övningsuppgifterna i dessa. Det gjordes också ett urval bland kapitlen i boken. 

Studien utfördes utan hänsyn till detaljer i det centrala innehållet men för att få 

någorlunda jämförbara uppgifter valdes endast kapitel som innehåller 

gemensamma områden ut. Detta innebär att alla kapitel utom det fjärde och 

sista kapitlet som handlar om statistik studerades i böckerna för kurs 2b samt 

2c (Alfredsson et al., 2011, 2012b). Vad det gäller boken för kurs 2a (Alfredsson 

et al., 2011a) studerades hela boken förutom delavsnittet 3.3 som handlar om 

trigonometri och vektorer. 

Vidare ingick inte förmågan att kommunicera matematik i analysen. Den 

definition som gavs i det tidigare kapitlet, att förmågan kan ingå i alla uppgifter, 

kan dels göra det svårt att lyfta fram andra förmågor men det kan också göra 

att kommunikationsförmågan blir dold bakom andra förmågor. På grund av 

dessa skäl utelämnades förmågan att kommunicera matematik i analysen. 

Genomförande och analys 

Som nämnts tidigare i kapitlet betonar Bryman (2008/2011) att det är viktigt att 

gången i undersökningen beskrivs i detalj. Därför beskrivs här det 

analysverktyg som användes genom undersökningen och sedan följer exempel 

på hur kategoriseringen av uppgifter såg ut. 

Analysmetoden som användes beskrev både Boesen, Lithner och Palm 

(2010) samt Palm, Boesen och Lithner (2011) i fem steg men här presenteras den 

i fyra steg, likt hur Johansson (2016) gjorde. 

1. Analys av uppgiften – svar och lösningar. 

I det första steget analyserades uppgiften för att identifiera vilken 

metod som krävdes för att lösa den och hur en lösning skulle kunna se 

ut. I det här arbetet utgick analysen från tänkta elevlösningar, 

konstruerade av undersökaren, där möjliga variationer fanns i åtanke. 

Till exempel vilka lösningar som kunde vara möjliga och vilken det 
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skulle vara mest troligt att en elev väljer, utifrån det avsnitt som 

uppgiften ligger i. 

2. Analys av uppgiften – andra uppgiftsegenskaper. 

Här analyserades uppgiften utifrån specifika uppgiftvariabler, vilka i 

det här fallet var kriterierna som gavs i kapitlet ”Begreppsligt ramverk” 

samt den komprimerade utformningen som presenteras i ”Bilaga: 

Analysschema”. Syftet med det här steget var att lyfta fram vilken eller 

vilka förmågor som berördes i den specifika uppgiften och i de fall då 

flera förmågor berördes var analysens strävan att kunna ge en hint om 

vilken av förmågorna som var mest framträdande. 

3. Analys av läroboken – svar och lösningar. 

I det här steget söktes uppgifter som liknar uppgiften i fråga samt delar 

i läroboken där liknande lösningar presenterats. Exempel på detta 

kunde vara regler, räkneexempel, satser, et cetera. Vad eleven fått 

presenterat innan uppgiften i fråga påverkade hur uppgiften 

klassificerades. Till exempel påverkade detta om uppgiften kunde ses 

som en standarduppgift eller om det var en problemlösningsuppgift, 

se vidare nedan. 

4. Slutsats. 

I det sista steget argumenterades, utifrån det som framkommit i steg 

1-3 ovan, vilken av de matematiska förmågorna uppgiften skulle 

klassificeras som. Observera att även om flera förmågor framkom i en 

uppgift kategoriserades uppgiften endast som en av förmågorna, 

nämligen den som bedömdes vara mest framträdande. 

Angående steg 3 i analysbeskrivningen ovan följer här en förklaring kring 

problemlösningsuppgifter och andra uppgifter. I artiklarna som nämndes ovan, 

Boesen et al. (2010) samt Palm et al. (2011), beskrevs att en uppgift kunde ses 

som känd för eleven om liknande uppgifter funnits med minst tre gånger 

tidigare. De betonade dock att valet av just tre uppgifter var något godtyckligt 

men att de flesta elever behöver några uppgifter av samma karaktär för att 

känna igen lösningsmönstret. Detta betyder att en uppgift kunde kategoriseras 

som problemlösning eller rutinuppgift beroende på hur de tidigare uppgifterna 

kategoriserats. I det här arbetet betyder det att en uppgift inte kunnat 

klassificeras som problemlösning om det funnits tre uppgifter tidigare som haft 

en liknande formulering och lösningsmetod. Dessutom kunde en uppgift inte 

klassificeras som problemlösning om det funnits minst ett exempel där en 

liknande uppgift lösts till fullo tidigare. 

I de tre läroböckerna som analyserades (Alfredsson et al., 2011, 2012a, 

2012b) bestod vissa uppgifter av deluppgifter. I det här arbetet definierades en 

deluppgift som en egen uppgift. Det betyder att en uppgift som innehöll till 

exempel tre deluppgifter räknades som tre skilda uppgifter. 
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Undantaget från ovanstående analyssteg och uppgiftsindelning var 

uppgifter som berörde relevansförmågan. Så som de studerade läroböckerna 

var upplagda fanns många av de uppgifter som rörde relevansförmågan i 

temaavsnitt eller historikavsnitt (Alfredsson et al., 2011, 2012a, 2012b). 

Dessutom, eftersom en uppgift definierades behandla relevansförmågan om 

den till exempel hade en kontext som visade på matematikens relevans kunde 

det vara andra förmågor som krävdes för att lösa själva uppgiften. Detta gjorde 

att någon av dessa förmågor troligtvis skulle vara den mest framträdande. Dels 

på grund av detta och dels eftersom temaavsnitt och historikavsnitt inte togs 

med överhuvudtaget i analysen fanns en risk att resultatet skulle bli 

missvisande om relevansförmågan hanterades på samma sätt som övriga 

förmågor. För att ändå få en bild av hur relevansförmågan uppträder bland 

övningsuppgifterna markerades de uppgifter där något av kriterierna för 

relevans (se avsnittet ”Relevansförmåga” eller ”Bilaga: Analysschema”) 

förekom och detta resultat sammanställdes sedan separat. Vad det gäller 

relevansuppgifterna räknades inte deluppgifter som olika uppgifter. Om en 

uppgift innehöll till exempel två deluppgifter räknades dessa ihop som en 

uppgift vid klassificeringen rörande relevansförmågan. 

Exempel på kategorisering och olika typer av uppgifter 

Här nedan ges några exempel där analysmetoden illustreras. Det börjar med ett 

exempel på en uppgift som kategoriserades till begreppsförmågan. Därefter 

följer ett liknande exempel men där vissa skillnader i de olika böckerna gjorde 

att uppgiften klassificerades som en proceduruppgift. Efter det kommer ett 

exempel på en uppgift som kategoriserades som modellering där också 

skillnaden mot problemlösning klargörs. Sedan ges ett exempel på hur en 

uppgift som består av två deluppgifter har hanterats följt av en uppgift som 

kategoriserades till problemlösningsförmågan. Därpå ges ett exempel på en 

uppgift där resonemangsförmågan bedömdes vara den mest framträdande. 

Slutligen illustreras metoden för att avgöra huruvida en uppgift anses ge 

förutsättningar att utveckla relevansförmågan. Där ges två exempel för att 

tydliggöra vilken typ av uppgift som ansetts vara sådan att eleven ges 

förutsättningar att utveckla relevansförmågan. 

Begreppsförmågan 

Detta exempel utgår från följande uppgift som finns i boken för kurs 2a. 

Pricka in punkterna 𝐴 = (−2,−3) , 𝐵 = (−2,1) , 𝐶 = (0,−1) , 𝐷 =

(2,1) och 𝐸 = (2,−3) i ett koordinatsystem och sammanbind dem 

från 𝐴 till 𝐸. Vad ser du? 

(Alfredsson et al., 2012a, s. 27, uppg. 1204) 

Punkterna 1-4 i analysverktyget ovan gav följande arbetsgång vid analysen av 

uppgiften. 
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1. Analys av uppgiften – svar och lösningar. 

Vid lösningen av denna uppgift tänktes att eleven behöver rita upp ett 

tillräckligt stort koordinatsystem med lämplig skala på axlarna för att 

alla koordinater ska få plats. Vidare tänktes att eleven måste tolka 

siffrorna som koordinater, alltså veta vilken som står för x-led och 

vilken som står för y-led samt vad som menas med minustecknen. 

Efter detta ansågs det möjligt att kunna pricka ut rätt punkt på rätt 

plats. Till exempel skulle punkten 𝐴  placeras två steg i negativ 

x-riktning (till vänster) och tre steg i negativ y-riktning (nedåt) relativt 

origo (punkten där koordinataxlarna skär varandra). Efter detta gick 

det att sammanbinda punkterna och utläsa att de bildade 

bokstaven ”M”. 

2. Analys av uppgiften – andra uppgiftsegenskaper. 

Då uppgiften och dess tänkta lösning jämfördes med punkterna 

i ”Bilaga: Analysschema” framkom att eleven måste tolka begreppet 

koordinat och koordinatsystem samt använda sambandet mellan dem. 

Vidare framkom att eleven måste kunna utföra proceduren att skapa 

ett koordinatsystem, vilket har konstaterats vara ett rutinutförande. 

Uppgiften gav alltså möjlighet för eleven att träna begreppsförmågan 

och procedurförmågan. 

3. Analys av läroboken – svar och lösningar. 

I texten som introducerade avsnittet där uppgiften i fråga låg beskrevs 

kort vad koordinater och koordinatsystem är följt av ett exempel där 

koordinaterna avlästes från givna punkter i en bild. Innan uppgiften i 

fråga fanns två andra uppgifter som liknade den uppgift som löstes i 

exemplet. 

4. Slutsats. 

Lösningsmetoden var inte känd i detalj eftersom exakt likadana 

uppgifter inte funnits tidigare. Däremot fanns liknande uppgifter 

vilket gjorde uppgiften till en av standardkaraktär. Dock krävdes det 

att eleven lärt sig begreppet koordinat och sambandet mellan 

koordinater och koordinatsystem, vilket introducerades i det aktuella 

avsnittet. Utifrån detta framkom begreppsförmågan som den mest 

framträdande och uppgiften kategoriserades som en uppgift som ger 

möjlighet att utveckla begreppsförmågan. 

Procedurförmågan 

För att visa att det kan skilja hur liknande uppgifter kategoriseras i olika böcker 

ges här ett exempel på en snarlik uppgift som den som gavs ovan. Uppgiften är 

hämtad ur den studerade boken för kurs 2b. 
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Pricka in punkterna 𝐴(5, −2) , 𝐵(0,7) , 𝐶(−3,−4)  och 𝐷(−6,0)  i ett 

koordinatsystem. 

(Alfredsson et al., 2012b, s. 21, uppg. 1203) 

Vid analysen av denna uppgift såg steg 1 och 2 likadana ut som för den 

föregående uppgiften (förutom att punkterna inte skulle sammanbindas). 

Däremot skiljde steg 3 mellan de olika uppgifterna eftersom de återfanns i olika 

böcker. I boken för den nu aktuella uppgiften fanns istället ett exempel där 

punkter med givna koordinater skulle prickas in i ett koordinatsystem. 

Exemplet visade sedan lösningen genom både en förklarande text där det 

framkom vilken som var x-koordinat och vilken som var y-koordinat. 

Dessutom kompletterades även texten med en bild. Eftersom det fanns en exakt 

likadan uppgift löst i exemplet som i den aktuella uppgiften, och eleven alltså 

skulle kunna följa exakt samma steg som i exemplet, blev slutsatsen att 

procedurförmågan var den mest framträdande. Uppgiften kategoriserades som 

en uppgift där eleven gavs möjlighet att utveckla procedurförmågan. 

Modelleringsförmågan 

Nedan ges ett exempel på en uppgift som klassificerats som modellering. I detta 

exempel visas också hur det kan avgöras om en uppgift ska klassificeras som 

problemlösning eller inte. Uppgiften är hämtad från boken för kurs 2c. 

Produkten av två på varandra följande positiva udda heltal är 1155. 

Vilket är det mellanliggande jämna heltalet? 

(Alfredsson et al., 2011, s. 91, uppg. 2246) 

Arbetsgången vid analysen var som följer. 

1. Analys av uppgiften – svar och lösningar. 

Ett sätt att lösa uppgiften på var att göra en kvalificerad gissning och 

sedan resonera sig fram. Till exempel gick det att ta roten ur 1155, 

vilket är ungefär 33,99, och sedan resonera att det är rimligt att testa 33 

och 35. Då talen 33 och 35 testades framkom att produkten var 1155 

och det mellanliggande jämna talet blev alltså 34. En alternativ 

lösningsmetod var att ställa upp en ekvation genom att till exempel 

låta det mindre talet vara 𝑥. Det större talet blev då 𝑥 + 2 eftersom det 

skulle vara det närmaste udda tal som var högre än talet innan. Utifrån 

detta gick det att ställa upp ekvationen 𝑥(𝑥 + 2) = 1155 . Denna 

andragradsekvation kunde lösas genom till exempel procedurerna 

kvadratkomplettering eller den så kallade pq-formeln. Lösningen på 

ekvationen gav 𝑥1 = 33  och 𝑥2 = −35  men 𝑥2  kunde förkastas 

eftersom det skulle vara ett positivt udda heltal. Detta gav att 𝑥 = 33 

och därmed var 𝑥 + 2 = 33 + 2 = 35, vilket gav att det mellanliggande 

heltalet var 34. 
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2. Analys av uppgiften – andra uppgiftsegenskaper. 

Det var helt klart att uppgiften kunde lösas med olika lösningsmetoder 

och dessutom var det flera begrepp som noggrant var tvungna att 

uppmärksammas och tolkas in för att uppgiften skulle bli rätt. Till 

exempel att det skulle vara två på varandra följande udda men också 

positiva tal. Vidare behövde en tänkt elev uppmärksamma att det 

skulle vara heltal. Eleven behövde också veta att produkt 

sammankopplas med multiplikation. Dessa argument talade för 

begreppsförmågan samt problemlösningsförmågan. Vidare skulle 

eleven få tillfälle att använda resonemangsförmågan om den hade valt 

det första lösningsalternativet medan procedurförmågan skulle tränas 

om det andra alternativet hade använts. Det gick också att läsa in 

modelleringsförmågan i uppgiften eftersom det handlade om att tolka 

en text och utifrån det ställa upp en modell, som till exempel en 

ekvation. Därefter skulle eleven behöva använda modellen. Efteråt 

hade den tänkta eleven varit tvungen att utvärdera modellen genom 

att kolla om svaret var rimligt och om det inte skulle vara det hade 

modellen varit tvungen att modifieras. Att uppgiften innehöll flera 

steg talade för att modelleringsförmågan skulle vara den som var mest 

framträdande men det talade även för att problemlösningsförmågan 

skulle vara det. 

3. Analys av läroboken – svar och lösningar. 

I ett tidigare kapitel i boken fanns det två liknande uppgifter där eleven 

skulle ta reda på vilka tre på varandra följande heltal respektive fem 

på varandra följande jämna tal som gav en given summa. Dessutom 

fanns det ett exempel som var exakt likadant som den första av de två 

uppgifter som nämndes. Där gavs två förslag på lösningar som var 

identiska då det gällde sättet att resonera som den andra av de två 

lösningar som gavs under steg 1 tidigare. 

4. Slutsats. 

Även om mycket i själva uppgiften, alltså i både steg 1 och 2, talade för 

att det skulle vara problemlösning spelade steg 3 in. Att eleven sett ett 

exempel där en liknande uppgift lösts skulle kunna göra att eleven 

associerar till detta exempel då den nya uppgiften ska lösas. Detta kan 

i sådana fall påverka eleven att välja det andra lösningsexemplet som 

gavs i steg 1. Vidare gjorde det tidigare exemplet att det fanns en känd 

lösningsmetod till liknande problem, som eleven dessutom fått 

möjlighet att öva på i två tidigare uppgifter. Dock togs det hänsyn till 

att flera steg krävdes för att lösa uppgiften och den kategoriserades 

därför som en uppgift som ger möjlighet för utveckling av 

modelleringsförmågan. 
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Konsekvenser och hantering av deluppgifter 

Här följer ett exempel om vilka konsekvenser valet att se eventuella 

deluppgifter som egna uppgifter får vid kategoriseringen. Uppgiften är snarlik 

den som gavs närmast ovan men den är indelad i två deluppgifter och återfinns 

i både boken för kurs 2a och den för kurs 2b. 

Produkten av två på varandra följande positiva udda heltal är 1155. 

a) Antag att det mindre talet är 𝑥 och skriv en ekvation. 

b) Vilket är det mellanliggande jämna heltalet? 

(Alfredsson et al., 2012a, s. 122, uppg. 2342; Alfredsson et al., 2012b, 

s. 112, uppg. 2251) 

I det här fallet behandlades de två deluppgifterna som varsina uppgifter. 

Uppgifterna analyserades separat i de två böckerna men det upptäcktes att 

analysen var identisk i alla steg, varför följande beskrivningar gäller för båda 

böckerna. Analysverktyget användes som följer för a)-uppgiften. 

1. Analys av uppgiften – svar och lösningar. 

Det var givet att det mindre talet skulle vara 𝑥 och det större blev då 

𝑥 + 2. Produkten skulle vara 1155 vilket gav ekvationen 𝑥(𝑥 + 2) =

1155 som kunde skrivas om till 𝑥2 + 2𝑥 − 1155 = 0. 

2. Analys av uppgiften – andra uppgiftsegenskaper. 

I uppgiften var beteckningen för det minsta talet givet men eleven 

måste kunna tolka ut beteckningen för det andra talet ur texten. 

Ordet ”udda” var denna gång kursiverat vilket gjorde det enklare att 

upptäcka men det behövdes hur som helst tolkas tillsammans med 

begreppen produkt, två på varandra följande tal, heltal samt positiv 

för att eleven skulle kunna sätta upp ekvationen. 

3. Analys av läroboken – svar och lösningar. 

I ett tidigare kapitel i boken fanns en uppgift där eleven fick veta 

summan av tre tal. Det framgick också att det andra talet var dubbelt 

så stort som det första och att det tredje var tre gånger så stort som det 

andra. Även om uppgiften var att ta reda på de tre talen kunde 

uppgiften som analyseras nu lösas med hjälp av samma tankemönster 

som vid början av lösningen till uppgiften innan. Dessutom fanns även 

här samma exempel som nämndes vid analysen av uppgiften som 

kategoriserades som modelleringsuppgift ovan. Dock presenterades 

endast en lösningsmetod men den hade också samma grund vid 

skapandet av ekvationen som efterfrågades här. 

4. Slutsats. 

Av analysen framgick att det inte var frågan om varken 

problemlösning eller resonemang utan snarare att förstå innebörden 

av begrepp och kunna sätta samman dessa till en representation i form 

av en ekvation. Första steget i modelleringsproceduren var att skapa 
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modellen men den förra uppgiften klassificerades som modellering 

tack vare kombinationen av begreppsförmågan och 

procedurförmågan genom hela uppgiften. I det här fallet handlade det 

mer om att tolka begrepp och kunna använda olika representationer. 

Alltså tillhörde uppgiften den kategori med uppgifter som gav eleven 

möjlighet att utveckla begreppsförmågan. 

När nästa deluppgift skulle analyseras antogs att eleven hade löst a)-uppgiften 

eller tittat i facit så att ekvationen redan var given. Det antogs vara troligt att en 

elev skulle lösa deluppgifterna i den ordning som de var framställda i böckerna, 

vilken bör vara den ordning som läromedelsförfattarna har tänkt att 

uppgifterna ska lösas i. Vid analysen av b)-uppgiften räknades alltså lösningen 

i a)-uppgiften in som en del av uppgiftsbeskrivningen. 

1. Analys av uppgiften – svar och lösningar. 

Det var givet att det båda talen kunde representeras med 𝑥 och 𝑥 + 2. 

Där 𝑥 gavs utav lösningen till 𝑥2 + 2𝑥 − 1155 = 0. Ekvationen kunde 

lösas genom att till exempel kvadratkomplettera eller använda pq-

formeln. Som det beskrevs tidigare, gav ekvationen lösningarna 𝑥1 =

33  och 𝑥2 = −35  där 𝑥2  kunde förkastas. Detta gav att 𝑥 = 33  och 

därmed var 𝑥 + 2 = 33 + 2 = 35 , vilket gav att det mellanliggande 

heltalet var 34. 

2. Analys av uppgiften – andra uppgiftsegenskaper. 

Uppgiften krävde inga större tolkningar utan ekvationen skulle lösas 

och därefter togs den orimliga roten bort. En enkel addition gav då 

svaret. Det krävdes en viss förståelse för att utesluta alternativet −35 i 

och med att orden positivt heltal var tvungna att tolkas in men större 

delen av uppgiften bestod i att lösa andragradsekvationen. Dock 

krävdes en förståelse av begreppet andragradsekvation för att kunna 

applicera rätt lösningsmetod. De förmågor som övades var alltså 

begreppsförmågan och procedurförmågan. 

3. Analys av läroboken – svar och lösningar. 

Denna uppgift låg i slutet av ett avsnitt som handlade om endast 

andragradsekvationer där olika lösningsmetoder presenterades. Det 

fanns flera exempel och tidigare uppgifter där liknande ekvationer 

skulle lösas och svaren tolkas. 

4. Slutsats. 

Utifrån denna analys konstaterades att det fanns en väl känd 

lösningsmetod för uppgiften samt att den i huvudsak stimulerade 

utveckling av procedurförmågan. 

Som dessa två exempel visar spelade det alltså en stor roll för kategoriseringen 

av uppgifterna om deluppgifter hanterades som egna uppgifter eller om alla 

deluppgifter räknades tillsammans som en uppgift. 
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Problemlösningsförmågan 

Här ges ett exempel på ännu en liknande uppgift men där vissa delmoment i 

uppgiften gjorde att den ändå skilde sig så pass mycket att den kunde 

kategoriseras som en problemlösningsuppgift. 

Två tal har summan 41 och produkten 238. Vilka är talen? 

(Alfredsson et al., 2011, s. 91, uppg. 2248) 

Uppgiften finns i alla tre böcker men dessa analyssteg, eller i alla fall steg 3, 

utgår från boken för kurs 2c. 

1. Analys av uppgiften – svar och lösningar. 

I det här fallet tänktes att det troligtvis skulle vara svårt att utföra en 

kvalificerad gissning och sedan resonera sig fram till svaret. Ett annat 

förslag till lösning var att låta 𝑥 och 𝑦 representera talen. Tolkningen 

av uppgiften gav då det ickelinjära ekvationssystemet  

{
𝑥 + 𝑦 = 41
𝑥𝑦 = 238

. 

Efter att ha applicerat till exempel substitutionsmetoden, där en 

andragradsekvation var tvungen att lösas, erhölls svaren 𝑥 = 34 och 

𝑦 = 7. Kontroll av lösningen bekräftade att summan av dessa tal var 41 

samt att produkten var 238. 

2. Analys av uppgiften – andra uppgiftsegenskaper. 

Först och främst var texten tvungen att tolkas där begreppsförmågan 

behövdes för att kunna byta representationsform från text till ekvation. 

Därefter behövdes en procedurförmåga för att kunna lösa den givna 

ekvationen. Slutligen användes begreppsförmågan för att kunna tolka 

svaret på ekvationen och pröva om det stämmer. Kombinationen av 

att skapa, använda och sedan utvärdera en modell talade för 

modelleringsförmågan. Men, uppgiften var av komplex karaktär 

eftersom ekvationssystemet som skapades inte var linjärt. Detta talade 

för problemlösningsförmågan. 

3. Analys av läroboken – svar och lösningar. 

Det fanns liknande uppgifter tidigare men då hade ett tydligt samband 

mellan talen framgått. Till exempel att det var heltal som följer efter 

varandra eller att det var några på varandra följande udda eller jämna 

tal. I det här fallet var det inte givet från början att det var heltal. Vad 

det gäller det exempel som fanns i tidigare avsnitt var början lik i och 

med att talen representerades med variabler och att någon typ av 

ekvation skapades. Däremot var en stor skillnad att det i det här fallet 

bildades ett ekvationssystem med två variabler, istället för en ekvation 

med en variabel. Det fanns dock ett helt avsnitt som tog upp 

ekvationssystem med flera exempel och uppgifter men i dessa fall 

handlade det om linjära ekvationssystem, vilket systemet i den 

aktuella uppgiften inte var. 
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4. Slutsats. 

Uppgiften var av komplex karaktär där flera förmågor kombinerades 

och vilken metod som krävdes för att lösa uppgiften var inte helt känd. 

Dessutom bildades ett ekvationssystem och uppgiften i fråga låg inte i 

det avsnitt där ekvationssystem behandlades, utan i det där 

andragradsekvationer var i fokus. Detta kunde därför göra att eleven 

inte direkt associerade till just ett ekvationssystem som en 

lösningsmetod. Utifrån detta kategoriserades uppgiften som en där 

eleven kan få förutsättningar att utveckla problemlösningsförmågan. 

Resonemangsförmågan 

För att tydliggöra vad som menas med att en uppgift anses ge möjlighet att 

utveckla resonemangsförmågan och hur processen för att bestämma detta gått 

till ges här ett exempel. Uppgiften är hämtad ur den analyserade boken för kurs 

2b. 

På ett papper som saknar både rutor och linjer ska du rita en 

rätvinklig triangel. Du har endast penna, passare och ograderad 

linjal. Hur kan du göra? 

(Alfredsson et al., 2012b, s. 173, uppg. 3132) 

I arbetet med att kategorisera denna uppgift användes analysverktyget på det 

sätt som följer. 

1. Analys av uppgiften – svar och lösningar. 

Först och främst insågs att eleven måste känna till begreppet rätvinklig 

triangel för att kunna tolka vad som förväntas av uppgiften. Därefter 

insågs att det var möjligt att angripa uppgiften på flera olika sätt. Dock 

var det rimligt att tänka sig att eleven ritar en cirkel eftersom ett 

verktyg var en passare. Om cirkeln ritades så att den tog i tre kanter 

gick det att hitta två diametrar som var ungefär vinkelräta. Därefter 

kunde en linje dras från randen där den ena diametern började till 

randen där den andra diametern började, se bilden nedan. 

 
Detta var dock inte den säkraste lösningen. Den vågräta diametern var 

svår att rita ut exakt eftersom det bara fanns en referenspunkt, 

nämligen den på randen på cirkeln i kanten på papperet. Om eleven 

istället skulle använda en av följdsatserna till randvinkelsatsen som 

säger att alla randvinklar på en halvcirkelbåge är räta skulle ett 

noggrannare resultat fås, se figuren nedan. 
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Diagonalen som ritades här, vilken kunde fås på samma sätt som den 

lodräta diagonalen i förra lösningen, gick att göra näst intill exakt 

eftersom det fanns två referenspunkter där cirkeln snuddade vid 

kanten på papperet. Som det kan ses bildas en rätvinklig triangel. 

2. Analys av uppgiften – andra uppgiftsegenskaper. 

För att lösa denna uppgift behövde alltså den tänkta eleven känna till 

begreppet rätvinklig triangel. Dessutom, om lösningen som ansågs 

vara den bästa ovan skulle väljas måste eleven kunna använda 

randvinkelsatsen. Det betyder att procedurförmågan tränades. Men, 

eleven behövde i sådana fall också kunna resonera sig fram till att 

cirkeln måste ritas ända ut till kanten för att diagonalen skulle bli så 

exakt som möjligt. I det arbetet måste eleven gissa och testa sig fram. 

Samtidigt måste eleven också tänka på nästa steg i lösningen för att 

veta om ett steg skulle göra att uppgiften närmade sig lösningen eller 

inte. Det framgick att eleven fick möjlighet att träna begreppsförmågan, 

procedurförmågan och resonemangsförmågan. Det kunde även 

diskuteras om uppgiften var av problemlösningstyp. Det skulle kunna 

sägas att den var det eftersom det inte fanns någon klar lösningsmetod 

för uppgiften. 

3. Analys av läroboken – svar och lösningar. 

Uppgiften låg i avsnittet där randvinkelsatsen och dess följdsatser 

gicks igenom. Det fanns flera exempel där både randvinkelsatsen och 

den följdsats som användes här tillämpats. Eftersom uppgiften låg i 

det avsnittet kunde det kännas naturligt att använda just 

randvinkelsatsen eller någon av följdsatserna. Begreppet rätvinklig 

triangel gicks igenom tidigare i kapitlet och dessutom har rätvinkliga 

trianglar använts genom alla avsnitt, i det aktuella kapitlet, som låg 

före den aktuella uppgiften.  

4. Slutsats. 

Att begreppsförmågan skulle vara mest framträdande kunde avfärdas 

eftersom rätvinklig triangel var ett begrepp som knappast var nytt för 

eleven då denna uppgift kom. Rätvinkliga trianglar introducerades 

redan på grundskolan och det är ett vanligt förekommande begrepp 

inom geometrin. Alltså var rätvinklig triangel inte ett begrepp som var 

nytt för just det här avsnittet utan snarare ett begrepp som ”sitter i 

ryggmärgen”. Även fast randvinkelsatsen användes, och därmed 

procedurförmågan, kunde inte uppgiften ses som en där denna 

förmåga var mest framträdande. Den stora delen i uppgiften var inte 
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att använda satsen utan att resonera sig fram till hur den skulle 

användas. Eftersom uppgiften låg i avsnittet där randvinkelsatsen 

fokuserades, och att uppgiften faktiskt kunde lösas med hjälp av den 

satsen, kunde inte lösningsmetoden ses som okänd. Detta talade då 

emot problemlösningsförmågan. Uppgiften gick ut på att resonera sig 

fram till en lösning, alltså kategoriserades denna som en uppgift där 

eleven fick förutsättningar att utveckla resonemangsförmågan. 

Relevansförmågan 

Då uppgifterna analyserades utifrån relevansförmågan användes inte det 

analysverktyg som presenterades tidigare. Istället bedömdes uppgiften utifrån 

de aspekter som beskrevs under just relevansförmågan i kapitlet ”Begreppsligt 

ramverk” och ”Bilaga: Analysschema”. Uppgiften som får utgöra exempel för 

relevansförmågan återfinns i alla tre böcker. 

En koppargruva beräknas innehålla ca 500 miljoner ton brytbar 

malm. Man planerar att varje år bryta ca 20 miljoner ton malm. 

a) Ställ upp en funktion som beskriver hur mycket brytbar malm, 

𝑦 miljoner ton, som finns kvar efter 𝑥 år. 

b) Ange funktionens definitionsmängd och värdemängd. 

(Alfredsson et al., 2011, s. 17, uppg. 1146; Alfredsson et al., 2012a, 

s. 38, uppg. 1243; Alfredsson et al., 2012b, s. 32, uppg. 1236) 

Denna uppgift hade en kontext som visade att en matematisk modell kunde 

beskriva ett verkligt problem. Eleven måste dessutom ha tagit hänsyn till 

verkligheten för att kunna bestämma vilken definitionsmängd som var rimlig, 

det går till exempel inte att bryta malm efter att de 500 miljoner ton som fanns 

från början är slut. Därför klassades denna uppgift som en där 

relevansförmågan fick förutsättningar att utvecklas. Observera att uppgiften 

hade två deluppgifter men då det gällde analysen av relevansuppgifter 

räknades dessa tillsammans som endast en uppgift. 

En uppgift som däremot inte ansågs ge relevans var den som presenteras 

nedan, tagen ur boken för kurs 2c. 

𝑈 8,62 8,23 8,19 7,26 6,77 

𝐼 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

Mätvärdena ovan bör följa sambandet 𝑈 = 𝐸 − 𝑅𝑖 ⋅ 𝐼 . Ett av 

mätvärdena är fel. Ta bort det felaktiga värdet och bestäm 𝐸 och 𝑅𝑖 

utifrån övriga värden. 

(Alfredsson et al., 2011, s. 42, uppg. 1299) 

Den som är kunnig inom fysik kanske skulle känna igen formeln och inse att 

mätvärdena hade att göra med elektricitet. Men, som uppgiften var skriven 

framgick det inte om detta skulle vara fallet eller inte vilket gjorde att uppgiften 

saknade matematisk relevans. 
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Forskningsetik 

En stor del av forskningsetiken handlar om att inte skada människor, djur eller 

miljö (Vetenskapsrådet, 2002, 2011; Bryman 2008/2011). Både Vetenskapsrådet 

(2002) och Bryman (2008/2011) listar fyra huvudkrav för att skydda individen. 

Dessa är att forskaren ska informera de medverkande om undersökningens 

syfte, att de medverkande ska ge sitt samtycke, att uppgifter behandlas 

konfidentiellt samt att insamlade uppgifter endast används för 

forskningsändamål. I detta arbete studerades inte individer, djur eller miljö 

vilket gjorde att studien inte heller kunde bryta mot dessa huvudkrav. 

I rapporten från 2011 beskriver Vetenskapsrådet mer generella regler som 

rör forskningsetiken. Där skriver de att forskning har en viktig roll med stora 

förväntningar i dagens samhälle men att det också gör att det ställs krav på 

forskarna. De uttrycker att det förväntas att forskarna inte påverkas av 

manipulering eller bedriver forskning för att gynna egna eller andras intressen. 

Vidare beskrivs att det förväntas att forskarna gör sitt bästa för att forskningen 

ska hålla hög kvalitet. Vad det gäller just kvaliteten på arbetet pekar Bryman 

(2008/2011) på en trend kring etikfrågor som går mot att kvaliteten på arbetet 

vägs in i större utsträckning än vad det gjordes förut. Det handlar oftast om 

metodval, urval och problemformulering men han nämner också att vissa 

menar att forskning som inte håller en tillräckligt hög kvalitet ska anses vara 

oetisk. 

Vetenskapsrådet (2011) betonar att förutsättningarna för forskningens 

framtid beror av det förtroende samhället har för den. De menar att detta 

förtroende byggs upp av en god forskningsetik som bygger på de etiska normer 

och värderingar som finns i samhället. De allmänna regler som vetenskapsrådet 

presenterar i sin rapport handlar om att forskaren ska tala sanning om sina 

studier, öppet redovisa för metoder samt resultat där eventuella kommersiella 

intressen tydligt framkommer. Vidare ska forskaren granska och redovisa 

utgångspunkterna för undersökningen på ett medvetet sätt, bedöma andras 

forskning rättvist och inte plagiera andras resultat. 

Den här studien hade för avsikt att undersöka hur ett läromedel såg ut i 

relation till arbetets syfte. Resultaten presenterades objektivt och på ett 

sanningsenligt sätt. Vidare var arbetet inte menat att kritisera varken 

läroboksförfattare eller förlag och det var inte heller menat att på något sätt 

värdera böckerna. Metoder och resultat redovisades öppet och det fanns inga 

kommersiella bakomliggande syften. Undersökningen i det här arbetet 

strävade alltså mot att uppfylla de regler som Vetenskapsrådet (2011) 

framhåller. 
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Resultat 

I arbetet med att analysera de tre läroböckerna Matematik 5000: kurs 2a Röd & 

Gul lärobok, kurs 2b Grön lärobok samt kurs 2c Blå lärobok har totalt 1300 uppgifter 

analyserats i boken för kurs 2a, 1296 i boken för kurs 2b samt 1064 i boken för 

kurs 2c. I Tabell 1 framgår hur många av dessa uppgifter som bedömdes tillhöra 

förmågorna begrepp, procedur, problemlösning, modellering respektive 

resonemang. 

Antal analyserade uppgifter 

Tabell 1: Antal uppgifter i de tre böckerna som kategoriserats till olika förmågor. 

 Kurs 2a Kurs 2b Kurs 2c 

Begrepp 532 467 369 

Procedur 616 665 514 

Problemlösning 63 58 59 

Modellering 42 38 48 

Resonemang 47 68 74 

Totalt antal 

uppgifter 
1300 1296 1064 

Som det beskrevs i kapitlet ”Metod” analyserades relevansförmågan separat, 

där eventuella deluppgifter inte räknades som egna uppgifter. Detta ledde till 

att det totala antalet uppgifter som analyserades utifrån denna förmåga blev 

färre. I Tabell 2 framgår hur många av dessa uppgifter som bedömdes beröra 

relevansförmågan. 

Antal analyserade uppgifter – relevansförmågan 

Tabell 2: Antal uppgifter i de tre böckerna som bedömts beröra relevansförmågan. 

 Kurs 2a Kurs 2b Kurs 2c 

Relevans 85 64 54 

Totalt antal 

uppgifter 
565 562 485 

Nedan presenteras resultatet från undersökningen i detalj för var och en av 

förmågorna följt av en sammanfattning som relaterar resultatet till arbetets 

frågeställningar. 

För att förhindra eventuella missförstånd ges här ett förtydligande vad de 

gäller de olika kurserna och svårighetsgraden på uppgifterna. Kurs 2a, 2b och 

2c är olika spår på samma nivå. Kurs 2a riktar sig till yrkesprogram, 2b till 

ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet samt 

samhällsvetenskapsprogrammet och 2c läses på naturvetenskapsprogrammet 

samt tekniska programmet. 2a, 2b och 2c är alltså olika inriktningar och ska inte 
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ses som kurser på olika nivåer. Vad det gäller uppgifterna i böckerna kom dessa 

i tre svårighetsnivåer där författarna betecknade den lättaste nivån med a, 

sedan kom b och den sista, och svåraste, nivån var c. I den följande texten 

kommer uttryck som till exempel ”spår a” eller ”a-spåret” referera till kursen 

2a (eller boken för kurs 2a). Uttrycken ”a-nivå” eller ”a-uppgift” syftar på den 

lättaste nivån i uppdelningen av uppgifterna som författarna gjort. 

Begreppsförmågan 

I Figur 1 framgår att andelen uppgifter i de studerade böckerna för kurs 2b och 

2c där begreppsförmågan bedömts vara den mest framträdande uppgick till 

ungefär en tredjedel (36 % respektive 35 %). I boken för kurs 2a blev andelen 

något högre, 41 %. 

 

Figur 1: Andelen uppgifter som kategoriserades som uppgifter där eleven får möjlighet 
att utveckla begreppsförmågan. 

I Figur 2 nedan anges hur de uppgifter där begreppsförmågan bedömts vara 

mest framträdande är fördelad över de tre svårighetsgraderna – a, b och c – i 

varje lärobok. Som diagrammet visar låg ungefär två tredjedelar av 

begreppsuppgifterna i samtliga av de studerade böckerna på a-nivå. Närmare 

bestämt 64 % i boken för kurs 2a, 61 % i boken för kurs 2b och 66 % i boken för 

kurs 2c. Vad det gäller begreppsuppgifter på b-nivå skiljer resultatet något 

mellan kurs 2a och 2b jämfört med kurs 2c. Böckerna för kurs 2a och 2b hade 

båda ungefär en tredjedel (31 % respektive 35 %) begreppsuppgifter på b-nivå 

medan motsvarande andel i boken för kurs 2c var en fjärdedel (25 %). Detta 

gjorde att boken i kurs 2c hade högst andel c-uppgifter, 9 %, medan boken för 

kurs 2b hade 4 % och boken för kurs 2a hade 5 %. 
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Figur 2: Andel uppgifter på a-nivå, b-nivå och c-nivå bland de uppgifter där den mest 
framträdande förmågan bedömdes vara begreppsförmågan. 

Procedurförmågan 

Andelen uppgifter där det i huvudsak bedömdes finnas förutsättningar att 

utveckla procedurförmågan uppgick till nära hälften av alla uppgifter i 

samtliga kurser, vilket illustreras i Figur 3. I den studerade boken för kurs 2a 

låg andelen på 47 %, i kurs 2b uppgick den till 51 % medan den i boken för kurs 

2c motsvarade 48 %. 

 

Figur 3: Andelen uppgifter som kategoriserades som uppgifter där eleven får möjlighet 
att utveckla procedurförmågan. 
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Då de uppgifter som bedömdes utveckla procedurförmågan fördelades över de 

tre svårighetsgraderna syntes en skillnad mellan kurserna. I Figur 4 visas att 

det var en större andel a-uppgifter bland de uppgifter som kategoriserades till 

procedurförmågan i läroboken för kurs 2a och 2b än i kurs 2c. Det var ungefär 

tre fjärdedelar (75 % respektive 72 %) proceduruppgifter på a-nivå i kurs 2a och 

2b medan motsvarande andel i kurs 2c var 61 %. 

Sett till andelen uppgifter på b-nivå, bland de uppgifter där 

procedurförmågan bedömdes vara mest framträdande, var fördelningen 

jämnare mellan böckerna. Detta framgår i Figur 4. Det går dock att se att 

andelen var något högre i boken för kurs 2c, 31 %, jämfört med boken i kurs 2b 

där 24 % av alla proceduruppgifter låg på b-nivå och boken för kurs 2a där 

motsvarande andel var 23 %.  

I Figur 4 går det också att se att andelen c-uppgifter bland de som 

kategoriserades till procedurförmågan var högre i läroboken för kurs 2c jämfört 

med de andra två. Boken för kurs 2c hade 8 % proceduruppgifter på c-nivå 

medan boken för kurs 2b hade 4 %. I boken för kurs 2a låg 2 % av alla uppgifter 

där procedurförmågan bedömdes vara mest framträdande på c-nivå. 

 

Figur 4: Andel uppgifter på a-nivå, b-nivå och c-nivå bland de uppgifter där den mest 
framträdande förmågan bedömdes vara procedurförmågan. 

Problemlösningsförmågan 

I Figur 5 nedan framgår att andelen uppgifter där problemlösningsförmågan 

ansågs vara den mest framträdande var låg, jämfört med till exempel andelen 

begreppsuppgifter och proceduruppgifter, i alla tre kurser. Det var 5 % av 

uppgifterna i boken för kurs 2a som kategoriserades till denna förmåga, 4 % i 

boken för kurs 2b och för boken i kurs 2c var andelen 6 %. 
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Figur 5: Andelen uppgifter som kategoriserades som uppgifter där eleven får möjlighet 
att utveckla problemlösningsförmågan. 

Då uppgifterna som kategoriserades till problemlösningsförmågan fördelades 

över svårighetsgraderna syntes en skillnad mellan de tre spåren, vilket Figur 6 

illustrerar. På a-nivå var andelen ungefär lika stor, runt en tiondel (8 % i boken 

för kurs 2a, 7 % för kurs 2b och 10 % för kurs 2c). På b-nivå var det relativt lika 

mellan kurs 2a och 2b med 62 % respektive 60 % medan det för kursen 2c var 

44 %. Detta gjorde att det var ungefär lika stor andel c-uppgifter i kurs 2a och 

2b (30 % respektive 33 %) men det var en högre andel, 46 %, i boken för kurs 2c. 

 

Figur 6: Andel uppgifter på a-nivå, b-nivå och c-nivå bland de uppgifter där den mest 
framträdande förmågan bedömdes vara problemlösningsförmågan. 
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Modelleringsförmågan 

Det var en låg andel uppgifter som bedömdes vara sådana att de i huvudsak 

gav möjlighet att utveckla modelleringsförmågan, jämfört med till exempel 

begreppsförmågan och procedurförmågan. Detta syns i Figur 7. Det var dock 

ungefär lika stor andel i alla tre böcker. I böckerna för kurs 2a och 2b var 

andelen exakt lika stor, 3 %. I boken för kurs 2c var motsvarande andel 5 %. 

 

Figur 7: Andelen uppgifter som kategoriserades som uppgifter där eleven får möjlighet 
att utveckla modelleringsförmågan. 

Vad det gäller fördelningen över svårighetsgraderna går det att se i Figur 8 

nedan att den analyserade boken för kurs 2a hade en högre andel a-uppgifter 

än de andra två böckerna. I denna bok uppgick andelen a-uppgifter till nästan 

hälften (45 %) av alla modelleringsuppgifter. I de andra två böckerna var 

motsvarande andel ungefär en tredjedel. Mer exakt var den 29 % i boken för 

kurs 2b och 31 % i boken för kurs 2c. 

Bland b-uppgifterna var fördelningen jämnare mellan de tre böckerna än 

den var bland a-uppgifterna, vilket syns i Figur 8. Nära hälften av alla 

modelleringsuppgifter låg på b-nivå i samtliga böcker. Närmare bestämt var 

det 48 % av de uppgifter som bedömdes tillhöra modelleringsförmågan i boken 

för kurs 2a som uppnådde b-nivå. I böckerna för kurs 2b och kurs 2c utgjorde 

motsvarande andelar 58 % respektive 54 %. 

I alla tre böcker fanns det få modelleringsuppgifter på c-nivå, jämfört med 

de lättare svårighetsnivåerna. Figur 8 visar dessutom att andelen var något 

lägre för boken till kurs 2a än för de andra två böckerna. Där uppgick andelen 

till 7 %. I den studerade boken för kurs 2b uppnådde motsvarande andel 13 %. 

I boken för kurs 2c var andelen modelleringsuppgifter på c-nivå 15 %. 
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Figur 8: Andel uppgifter på a-nivå, b-nivå och c-nivå bland de uppgifter där den mest 
framträdande förmågan bedömdes vara modelleringsförmågan. 

Resonemangsförmågan 

Andelen uppgifter där det bedömdes att resonemangsförmågan var den mest 

framträdande var ungefär lika stor i samtliga böcker. I Figur 9 framgår dock att 

den andelen, liksom för problemlösningsförmågan och modelleringsförmågan, 

var låg jämfört med begreppsförmågan och procedurförmågan. I boken för kurs 

2a var det 4 % som kategoriserades till resonemangsförmågan. Motsvarande 

andel för kurs 2b och 2c var 5 % respektive 7 %. 

 

Figur 9: Andelen uppgifter som kategoriserades som uppgifter där eleven får möjlighet 
att utveckla resonemangsförmågan. 
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Fördelningen över svårighetsgrad var i stort sett lika mellan de olika böckerna, 

vilket kan ses i Figur 10. Där var andelen resonemangsuppgifter på a-nivå strax 

över en tredjedel i boken för kurs 2a och något högre för de andra två böckerna.  

Närmare bestämt var andelen 34 % i boken för kurs 2a, 37 % för kurs 2b och 

boken för kurs 2c hade 38 % resonemangsuppgifter på a-nivå. 

Vidare går det att se i Figur 10 att andelen uppgifter på b-nivå, bland de 

uppgifter som kategoriserades till resonemangsförmågan, i boken för kurs 2a 

uppgick till nära hälften, 47 %. Den var något lägre i de analyserade böckerna 

för kurs 2b och 2c. I den studerade boken för kurs 2b var denna andel 44 % och 

i boken för kurs 2c var den 41 %. 

När det kommer till resonemangsuppgifter på c-nivå framgår det av 

Figur 10 att det var nästan lika stor andel i alla böcker, ungefär en femtedel. Mer 

exakt var andelen i de studerade böckerna för kurs 2a och kurs 2b lika, 19 %, 

medan motsvarande andel i boken för kurs 2c var 22 %. 

 

Figur 10: Andel uppgifter på a-nivå, b-nivå och c-nivå bland de uppgifter där den mest 
framträdande förmågan bedömdes vara resonemangsförmågan. 

Relevansförmågan 

I denna undersökning lyftes relevansförmågan ut och studerades separat vilket 

betyder att en uppgift kunde bedömas ge förutsättningar att utveckla 

relevansförmågan samtidigt som någon annan förmåga. Ändå går det att se i 

Figur 11 nedan att det var under en femtedel (15 %) av alla uppgifter i den 

analyserade boken för kurs 2a som bedömdes beröra den matematiska 

relevansförmågan. Vad det gäller de studerade läroböckerna i kurs 2b och 2c 

var andelen ännu lägre, 11 %, vilket motsvarar en tiondel av alla uppgifter. 
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Figur 11: Andelen uppgifter som kategoriserades som uppgifter där eleven får möjlighet 
att utveckla relevansförmågan. 

Då jämförelsen gjordes med hänsyn till svårighetsnivå, vilket visas i Figur 12, 

framkom att det i stort sett var samma fördelning över svårighetsgraderna i alla 

tre böcker. Andelen a-uppgifter bland de som bedömdes beröra 

relevansförmågan uppgick till ungefär två femtedelar. Närmare bestämt låg 

andelen på 44 % i både boken för kurs 2a och 2b. I den studerade boken för kurs 

2c var motsvarande andel 45 %. 

 

Figur 12: Andel uppgifter på olika svårighetsnivåer bland de uppgifter som behandlade 
relevansförmågan. 
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Bland de uppgifter där det bedömdes att relevansförmågan fick möjlighet att 

utvecklas låg ungefär lika stor andel på b-nivå som på a-nivå. I en fortsatt studie 

av Figur 12 syns att i den analyserade boken för kurs 2a var andelen b-uppgifter 

exakt lika som för a-uppgifterna, 44 %. I de studerade böckerna för kurs 2b och 

2c var andelen något lägre. Där uppgick andelen b-uppgifter till 41 % respektive 

39 %. 

Vad det gäller c-uppgifter bland de uppgifter som bedömdes ge 

förutsättningar att utveckla relevansförmågan var det minst skillnad mellan 

böckerna för kurs 2b och 2c, vilket framgår i Figur 12. Där var procentandelarna 

16 % respektive 17 %. I boken för kurs 2a var denna andel något lägre, 13 %. 

Övergripande resultat 

Tidigare i kapitlet gavs en indikation om att begreppsförmågan och 

procedurförmågan fick större utrymme i de studerade böckerna jämfört med 

förmågorna problemlösning, modellering och resonemang. I Figur 13 syns 

denna fördelning tydligt. De uppgifter, i vilka förmågorna begrepp eller 

procedur bedömdes vara mest framträdande, upptog strax över fem sjättedelar 

av det totala antalet uppgifter i böckerna för kurs 2a och 2b. Motsvarande andel 

i boken för kurs 2c låg strax under fem sjättedelar. 

 

Figur 13: Jämförelse över hur de studerade böckerna i kurs 2a, 2b och 2c fördelade 
uppgifterna över de matematiska förmågorna begrepp, procedur, problemlösning, 
modellering och resonemang. Här visas även andelen uppgifter på a-nivå, b-nivå och 
c-nivå. 

I Figur 13 syns också att av den sjättedel av uppgifterna som blir kvar efter att 

begreppsuppgifterna och proceduruppgifterna räknats bort var fördelningen 

relativt jämn mellan förmågorna problemlösning, modellering och resonemang 

i samtliga böcker. Det betyder att var och en av dessa tre förmågor utgjorde 
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ungefär en artondel av alla uppgifter i de studerade böckerna. Sammantaget 

gavs alltså förmågorna begrepp, procedur, problemlösning, modellering och 

resonemang olika inbördes utrymme i de studerade böckerna. Jämfördes 

däremot böckerna med varandra framkom att fördelningen hade samma 

globala trend i alla tre böcker. 

Tidigare i kapitlet har det framgått att svårighetsgraderna inom de olika 

förmågorna varit någorlunda jämnt fördelade mellan de tre böckerna, sett inom 

varje förmåga. Om Figur 2, Figur 4, Figur 6, Figur 8, Figur 10 och Figur 12 

jämförs med varandra syns dock en skillnad mellan förmågorna. Bland de 

uppgifter som kategoriserades till begreppsförmågan och procedurförmågan 

dominerade a-nivån över de andra två svårighetsnivåerna. Vad det gäller 

problemlösningsförmågan däremot dominerades uppgifterna av de två svårare 

nivåerna. För övriga förmågor var fördelningen jämnare mellan alla tre 

svårighetsnivåer. Studeras Figur 13 mer ingående syns dock att den 

övergripande fördelningen av förmågorna påverkar fördelningen över 

svårighetsgraderna. Till exempel, trots att andelen uppgifter på b-nivå och 

c-nivå var låg inom begreppsförmågan upptog dessa, totalt sett, en större andel 

än förmågorna problemlösning, modellering och resonemang gjorde 

sammanlagt, med alla svårighetsnivåer. Detsamma gällde även för 

procedurförmågan. Det kan dessutom nämnas att i till exempel den studerade 

boken för kurs 2b var det lika stor andel begreppsuppgifter totalt som det fanns 

proceduruppgifter på a-nivå. 

Eftersom andelen uppgifter som kategoriserades som begreppsuppgifter 

och proceduruppgifter var hög jämfört med övriga uppgifter slår deras 

fördelningar över svårighetsgraderna igenom då alla uppgifter läggs ihop. 

Detta går att se i Figur 14. 

 

Figur 14: Fördelningen av samtliga uppgifter över de tre svårighetsgraderna. 
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Figur 14 visar att det fanns flest uppgifter på a-nivå, något färre på b-nivå och 

minst på c-nivå. Denna grovindelning är lika mellan de studerade böckerna 

men då böckerna jämfördes med varandra var andelen a-uppgifter något högre 

i boken för kurs 2a, speciellt jämfört med boken för kurs 2c. I diagrammet syns 

också att den analyserade boken för kurs 2c innehöll en större andel uppgifter 

på c-nivå än de andra två. Totalt syns att över hälften av alla uppgifter, till och 

med över tre femtedelar i böckerna för kurs 2a och 2b, låg på a-nivå. Närmare 

bestämt var det 65 % i boken för kurs 2a, 62 % i boken för kurs 2b och 57 % i 

boken för kurs 2c. Ungefär en tredjedel var uppgifter på b-nivå, 30 % i boken 

för kurs 2a samt 31 % i böckerna för kurs 2b och 2c. Detta gjorde att det var 

ungefär en tiondel (12 %) c-uppgifter i boken för kurs 2c medan motsvarande 

andel i boken för kurs 2b och 2a var 6 % respektive 5 %. 
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Diskussion 

Här nedan diskuteras arbetets resultat i relation till den forskning som 

presenterats tidigare. Bland annat diskuteras snedfördelningen av de 

matematiska förmågorna och dess didaktiska konsekvenser i relation till KOM-

projektet. Dessutom diskuteras uppgifternas och förmågornas fördelning över 

svårighetsgraderna. Kapitlet avslutas med en diskussion kring den valda 

metoden där arbetets validitet och reliabilitet tas upp. 

Resultatdiskussion och didaktiska konsekvenser 

Bakgrunden till de matematiska förmågorna som finns uttryckta i gymnasiets 

läroplan (Skolverket, 2011b) förklarades i avsnittet ”Förmågor istället för 

innehåll” komma från det danska KOM-projektet (jmf Niss och Højgaard, 

2002/2011). I projektet beskrivs matematisk kunskap som en kombination av 

olika förmågor, eller kompetenser, som tillsammans bildar den helhet som 

utgör matematisk kunskap. Likaså nämndes tidigare att forskaren Häggblom 

(2013) betonar att matematiska förmågor är en viktig del i elevers utveckling av 

matematisk kunskap. Hon menar att de olika förmågorna kan ses som olika 

delar men att det är just kombinationen som utgör det som kallas för 

matematisk kunskap. 

Därför finns det anledning att reagera över resultatet som visades i Figur 

13 i och med att begreppsförmågan och procedurförmågan får så stort utrymme 

i de studerade läromedlen. Det kan ifrågasättas om elever verkligen får 

möjlighet att utveckla matematisk kunskap om två förmågor prioriteras så 

starkt framför andra. Dock utvecklar varken Niss och Højgaard (2002/2011) 

eller Häggblom (2013) hur förhållandet mellan förmågorna ska se ut utan de 

påpekar bara att alla bidrar till helheten matematisk kunskap. Alla förmågor 

finns representerade i de analyserade läroböckerna, vilket då skulle kunna 

tolkas som att alla pusselbitar finns på plats för att göra pusslet komplett. 

Däremot påpekas det i Skolverkets kommentarmaterial (u.å.) att 

matematisk kunskap inte bara består av rutinmässiga räkneprocedurer utan att 

även andra sidor ska lyftas fram. Som framgått i avsnittet ”Från läroplan till 

undervisning” finns det forskning som ställer sig emot betoningen på enkla 

begrepp och procedurer. Till exempel menar Lithner (2008) att elevers 

kunskapsutveckling hämmas om undervisningen fokuserar på procedurer. 

Eftersom den övervägande delen av de analyserade uppgifterna framhåller 

procedurförmågan skulle det alltså betyda att elevens möjlighet till 

kunskapsutveckling begränsas. För att eleverna ska kunna få goda 

förutsättningar till utveckling av matematiska kunskaper måste därför 

verksamma och blivande lärare vara uppmärksamma på hur läroboken 

fördelar förmågorna. 
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Som det poängterades av Forsberg (2009) ska den nu gällande läroplanen 

vara utformad på ett sätt som tydliggör att undervisningen ska bygga på just 

förmågorna. Dessutom påpekas i Skolverkets kommentarmaterial (u.å., 2011a) 

att inte bara begrepp och procedurer ska dominera undervisningen utan att 

elever ska få utveckla förmågan att resonera, lösa problem och skapa relevans i 

matematiken. Att alla förmågor inte ges samma utrymme i de studerade 

böckerna bekräftar det som Johansson (2005b) skrev om att läroböcker inte 

uppdateras i särskilt stor utsträckning trots att läroplanen förnyas. Skulle då 

läroboken styra undervisningen, vilket det visades i avsnittet ”Läroböcker och 

matematik” att den ofta gör, blir konsekvensen att undervisningen inte följer 

det som läroplanen uttrycker ska läras ut i gymnasieskolan. Detta kan då bli ett 

hot mot det som uttrycks i Skollagen (SFS 2010:800), att utbildningen ska vara 

likvärdig genom hela landet, i och med att de styrdokument som ska bidra till 

detta frångås. För att främja likvärdigheten blir det därför viktigt för lärare och 

lärarstudenter att granska och reflektera över hur läroboken framställer de 

matematiska förmågorna i relation till läroplanen. 

Detta arbete syftar inte till att undersöka i vilken utsträckning läroböcker 

används. Det kan tänkas att lärare som använder dessa läromedel kompletterar 

undervisningen med material och övningar som främjar de förmågor som 

kommer i skymundan i böckerna. För att få svar på frågan kring hur läroboken 

används krävs en annan typ av undersökning. Som redan nämnts finns dock 

existerande rapporter och forskning kring den aspekten, till exempel Boesen et 

al. (2004), Johansson (2005a) och Skolinspektionen (2010). Denna forskning 

pekar inte bara på att läroboken styr undervisningen utan att den också 

används utan reflektion och Skolinspektionen påpekar att läroboken bör 

kompletteras i större utsträckning. 

I det här arbetet gjordes ingen närmare undersökning kring vilka 

förmågor som var representerade i vilket avsnitt men däremot noterades att det 

i början av kapitlen ofta var ett fokus på begrepp och procedurer. Därefter fick 

övriga förmågor mer plats, vilket skulle kunna indikera att innehållet i kursen 

sätts framför förmågorna. Detta kan sättas i relation till KOM-projektet där det 

betonas att förmågorna inte är knutna till ett specifikt innehåll utan kan 

appliceras på vilket matematiskt innehåll som helst (Helenius, 2006; Häggblom, 

2013; Niss & Højgaard, 2002/2011). Det skulle alltså vara möjligt för alla 

förmågor att vara närvarande vid samtliga avsnitt i böckerna. Som påpekats 

flera gånger tidigare, av bland annat Kjellström (2005), Lithner (2008) och 

Skolinspektionen (2010), kan ett fokus på innehåll före förmågor leda till att 

lektionerna blir enformiga. Vidare betyder det att eleverna inte får tillräckligt 

med utmaningar och att deras kunskapsutveckling därmed begränsas. För att 

säkerställa om detta verkligen är fallet skulle undersökningen i det här arbetet 

kunna kompletteras med en där syftet är att undersöka hur läroboken relaterar 

det centrala innehållet i de olika avsnitten till förmågorna. 
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Relevansförmågan kan här diskuteras skilt från de andra förmågorna 

eftersom det gjordes en separat undersökning för denna. I läroplanen lyfts, både 

generellt i värdegrunden och för matematikens del i ämnesplanen, förmågan 

att kunna använda kunskaper för att kunna arbeta och verka i samhället 

(Skolverket, u.å., 2011a, 2011b). Det framgår särskilt i kommentarmaterialen att 

matematikens relevans ska vara central. Därför är det något förvånande att 

under en femtedel av uppgifterna kan anses ha relevans för samhälls- och 

yrkeslivet. Det ska påpekas här att analysen inte har inkluderat de temaavsnitt 

och historikavsnitt som finns i böckerna vilket skulle kunna vara en bidragande 

faktor till den låga andelen relevansuppgifter. Dock går det att föra en 

diskussion kring huruvida dessa avsnitt verkligen används i undervisningen. 

Som det framgick i rapporten från Skolinspektionen (2010) är det vanligt att 

både elever och lärare ser målet med matematiken som att hinna räkna alla 

uppgifter. Det talar för att de ”vanliga” räkneuppgifterna fokuseras framför 

temaavsnitt och historikdelar. Dock har det visats i detta arbete att det kan vara 

viktigt att använda temaavsnitt och historiedelar i undervisningen eftersom 

relevansförmågan inte får möjlighet att utvecklas i särskilt stor utsträckning 

bland de andra uppgifterna. Detta är viktigt för lärare och lärarstudenter att 

uppmärksamma för att eleverna ska få tillräckliga förutsättningar att utveckla 

relevansförmågan. 

Om lektionerna ser ut på det sättet att många uppgifter ska hinnas med, 

som Skolinspektionen (2010) antyder, kan det ifrågasättas om alla elever 

verkligen sätter sig in i kontexten i uppgifterna. Det kan tänkas att 

elever ”plockar ut” siffrorna för att snabbt kunna lösa uppgiften, utan att 

reflektera över relevansen. Som det framgår uppkommer många frågor kring 

hur matematikens relevans framkommer i undervisningen, som inte är menade 

att svara på i det här arbetet. Vad som däremot visas i det här arbetet är att 

relevansförmågan, och hur den är representerad i läromedel, är ett 

problemområde värt att utforska ytterligare. Det finns tidigare forskning kring 

verklighetsanknytning i matematikuppgifter som bland annat kritiserar hur 

verkligheten framställs i matematiken. Till exempel menar Boaler (1994) att den 

verklighet som presenteras i skolmatematikuppgifter är konstgjord och att det 

ofta inte är meningen att eleverna ska fundera kring eller ta hänsyn till vilken 

kontext uppgiften är presenterad i. Det skulle vara en intressant fortsättning att 

undersöka hur lärare ser på matematikuppgifters kontext, hur de tolkar 

relevansförmågan, hur de praktiskt undervisar den förmågan och om de 

verkligen använder temaavsnitten i böckerna. 

Hittills i diskussionen har det pratats allmänt om vilket utrymme 

förmågorna får. Då fördelningen jämfördes mellan spåren framkom att det inte 

var så stor skillnad mellan de studerade böckerna utan förmågorna var relativt 

lika prioriterade, sett till andelen uppgifter. Men, studeras Tabell 1 så 

framkommer att det finns betydligt fler uppgifter i boken för kurs 2a där 
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begreppsförmågan ansetts vara den mest framträdande, jämfört med de andra 

två böckerna. Dessutom finns det fler proceduruppgifter i böckerna för kurs 2a 

och 2b än vad det finns i boken för kurs 2c. Som nämnts tidigare är de förmågor 

som finns i dagens läroplan (Skolverket, 2011b) inspirerade av Niss och 

Højgaards (2002/2011) KOM-projekt. I det projektet kan hur många olika 

situationer en person kan tillämpa en förmågas aspekter vara ett mått på hur 

väl en person innehar denna förmåga. Ska detta relateras till arbetets resultat, 

och speciellt till skillnaden i antal begreppsuppgifter, betyder det att elever som 

läser på yrkesprogram får tillfälle att öva dessa förmågor vid fler tillfällen än 

andra elever. Samma resonemang för antalet proceduruppgifter ger att elever 

på naturvetenskapsprogrammet och tekniska programmet får färre tillfällen att 

utveckla procedurförmågan än vad andra elever får. 

En annan aspekt som presenterades, vilken KOM-projektet använder för 

att mäta hur väl en person innehar en förmåga, är teknisk nivå (Niss & Højgaard, 

2002/2011). Det som presenterades i Figur 14 skulle kunna kopplas mot vad 

Kjellström (2005) skrev om att det låg ett stort fokus på att få så många elever 

som möjligt godkända i matematik. Att det till övervägande del finns uppgifter 

på a-nivå i de studerade böckerna skulle kunna tolkas som att samma ambition 

finns där. Detta får då konsekvensen att eleverna inte får lika stora 

förutsättningar att utveckla den tekniska nivån som de hade kunnat få om det 

fanns fler svårare uppgifter. För att eleverna ska få möjlighet att ytterligare 

utveckla den tekniska nivån kan läraren komplettera boken eller ersätta några 

av de lättare uppgifterna med mer utmanande uppgifter. 

Något som är viktigt att påpeka är att författarna inte på något sätt drar 

paralleller mellan svårighetsnivåerna i böckerna och betygsstegen. Det går 

alltså inte säga att a-nivån svarar mot betyget E, b-nivån mot betyget C och 

c-nivån mot A. Däremot kan ändå en viss nivågradering av förmågorna lysa 

igenom. Begrepp och procedur dominerar på a- och b-nivå medan det på c-nivå 

är mer jämnt (se Figur 13). Detta skulle kunna innebära att begreppsförmågan 

och procedurförmågan ses som enklare medan de andra förmågorna ses som 

mer avancerade. Det är en motsättning till hur Niss och Højgaard (2002/2011) 

beskriver matematisk kompetens. De menar att alla förmågor kan vara olika 

tekniskt avancerade, inte att vissa skulle vara så pass avancerade i sig att de 

ligger på en högre svårighetsnivå än någon annan. 

Även om författarna inte sammankopplar svårighetsnivåerna med 

betygsgränserna är det inte helt omöjligt att tänka sig att eleverna gör den 

kopplingen. Skulle det vara så att eleverna gör den tolkningen kan det få 

konsekvensen att de tror att det räcker med att göra uppgifter på a-nivå för att 

bli godkända. Eftersom begreppsförmågan och procedurförmågan är starkast 

framträdande bland dessa uppgifter innebär det att enbart a-uppgifter inte ger 

tillräckliga förutsättningar att utveckla de andra förmågorna. Därför blir det 

alltså viktigt att eleverna uppmärksammas på detta. 
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När ändå svårighetsgraderna är på tal kan diskussionen föras över till 

jämförelsen mellan de olika spåren, och frågan kring likvärdigheten mellan 

spåren. Som det påpekades i avsnittet ”Läroböcker och matematik” antyder 

kvalitetsgranskningen som gjordes av Skolinspektionen (2010) att det kan 

finnas förutfattade meningar hos lärare kring elever på olika program. De 

menar att vissa lärare ställer olika krav på elever från olika program. Resultatet 

av läromedelsanalysen som gjordes i det här arbetet visar att det är en 

jämförelsevis rättvis indelning i svårighetsnivå böckerna emellan. Detta skulle 

i sådana fall inte tala för att läromedlen har förutfattade meningar eller att de 

ställer olika krav på elever som går olika program. Eftersom sådana problem 

inte framkommit i analysen verkar det som att de fördomar som 

Skolinspektionen presenterade att vissa lärare visar, inte beror på läromedlen 

utan beror på andra faktorer. 

Något som däremot uppmärksammades under analysens gång var att då 

böckerna hade gemensamma uppgifter gjordes ibland en uppdelning i olika 

deluppgifter i böckerna för kurs 2a och 2b. Detta gör att eleven får en 

vägledning i hur uppgiften i sin helhet ska lösas vilket skulle kunna ses som en 

förenkling av uppgiften. Dessutom förekom det att uppgifter som var identiska 

i alla tre böcker ibland hamnade på en högre svårighetsnivå i böckerna för kurs 

2a och 2b än i boken för kurs 2c. Till exempel kunde en och samma uppgift 

klassas som en b-uppgift i boken för kurs 2c medan den blev en c-uppgift i de 

andra två böckerna. I det här arbetet undersöktes inte detta fenomen närmare 

men det är ett intressant område att undersöka, speciellt med tanken kring om 

det finns förutfattade meningar om elever på olika program. Det behöver inte 

vara på det viset utan det kan till exempel ha att göra med vad teoriavsnitten 

tagit upp och vilka exempel som givits tidigare. Men, det ska inte spekuleras 

vidare i den frågan här utan det nämns snarare för att väcka intresse för fortsatt 

forskning inom samma eller angränsande problemområden. 

Metoddiskussion 

Bryman (2008/2011) nämner tre viktiga aspekter att reflektera över vid 

innehållsanalys: autenticitet, trovärdighet och representativitet. Med det menar 

han att det är viktigt att säkerställa att det man analyserar verkligen är vad det 

utger sig att vara, att det inte finns grund för att tro att det har förfalskats samt 

att det studerade objektet är representativt för andra liknande objekt. 

I det här fallet är de studerade objekten verkligen läroböcker som används 

på gymnasiet vid matematikundervisning. Däremot kan själva urvalsprocessen 

diskuteras. I det här fallet gjordes urvalet utifrån undersökarens egna 

erfarenheter, i samråd med handledare och utifrån konsultationer med några 

gymnasielärare. För att få en tydligare bild av i vilken utsträckning de valda 

läroböckerna används hade till exempel en enkätundersökning kunnat göras 

bland olika gymnasieskolor. 
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Vad det gäller trovärdigheten finns ingen anledning att tro att böckerna 

som analyserats har förfalskats. Böckerna beställdes från förlaget via en känd 

bokhandel och dessutom är det svårt att se varför bokhandeln eller någon 

annan skulle göra sig besväret att förfalska läromedlet. 

I diskussionen kring representativitet kan Johanssons (2005a) forskning 

nämnas igen där hon påpekar att det kan finnas skillnader i kunskapssynen 

mellan olika böcker. Dessutom kan det skilja på vilket innehåll som betonas och 

i vilken ordning det framställs i olika böcker vilket även skulle kunna gälla på 

vilket sätt förmågorna representeras i olika böcker. Huruvida resultatet i den 

här undersökningen kan generaliseras till andra läromedel ska låtas vara osagt. 

Ett förslag på fortsatt forskning är att utföra liknande studier i andra läromedel 

för att sedan kunna jämföra med denna studie och utifrån det dra generella 

slutsatser. 

Vidare påpekar Bryman (2008/2011) att de kategorier som används ska 

vara heltäckande men ändå ömsesidigt uteslutande. Dessutom skriver han att 

det ska finnas tydliga instruktioner så att kategoriseringen inte görs annorlunda 

beroende på vem som utför analysen. Med bakgrund i KOM-projektet (Niss & 

Højgaard, 2002/2011) och med referenser till läroplanen (Skolverket, 2011b), 

kommentarmaterial (Skolverket, u.å., 2011a) samt andra forskares tolkningar 

(Palm et al., 2004) har ett begreppsligt ramverk tagits fram. De förmågor som 

presenteras i kapitlet ”Begreppsligt ramverk” utgör arbetets kategorier vilka 

tillsammans täcker hela området matematisk kunskap. Som det beskrevs i 

KOM-projektet kan alla förmågor definieras separat, vilket även görs i detta 

arbete, men det finns vissa överlapp. För att dessa överlapp inte ska ställa till 

problem vid kodningen har flera exempel på hur analysverktyget ska användas 

getts. Bryman (2008/2011) påpekar att det aldrig går att få ett kodningsschema 

fritt från tolkningsmöjligheter men många och tydliga exempel kan ges för att 

minska risken för tolkningsskillnader. Något som inte gjordes i det här arbetet, 

som hade kunnat visa på eventuella reliabilitetsproblem, hade varit att låta 

andra personer också utföra analysen. Det hade då tydligt framgått om 

överlappningen varit problematisk. 

Vad det gäller validiteten menar Bryder (1985) att det helt enkelt handlar 

om analysverktyget och huruvida det är anpassat så det mäter det som avses 

mätas. I det här arbetet används ett analysverktyg som förekommit i flera 

undersökningar tidigare, bland annat de arbeten som nämnts tidigare, Boesen 

et al. (2010), Palm et al. (2011) samt Johansson (2016). I dessa arbeten har 

matematikuppgifter kategoriserats på ett liknande sätt som görs här, varför 

detta analysverktyg är lämpligt att använda för att mäta just det som avses 

mätas i den här undersökningen. 

Då begreppsramverket togs fram användes till viss del rapporten av Palm 

et al. (2004) där målen i den förra läroplanen tolkades för att kunna konstruera 

uppgifter i nationella proven. Där beskrevs hur uppgifter kan vara utformade 
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för att eleven ska få möjlighet att visa olika förmågor. I den här undersökningen 

analyseras läroböcker utifrån att eleven ska få träna och utveckla de olika 

förmågorna snarare än att visa hur väl de innehar en förmåga. Detta har dock 

inte bedömts vara ett problem i utförandet av analysen eller en påverkansfaktor 

på resultatet. 

Något som kan påpekas är att det inte användes elevlösningar i det här 

arbetet, vilket skulle kunna ha en betydelse för resultatet. För att kompensera 

för det har undersökningen utgått från flera olika möjliga lösningar. Där har en 

avvägning kring vilken som är mest trolig gjorts med hänsyn till vad eleven bör 

kunna från tidigare kurser och vad som gåtts igenom tidigare i boken samt 

vilket avsnitt den aktuella uppgiften ligger i. 

Vad det gäller analysverktygets andra steg (Analys av uppgiften – andra 

uppgiftsegenskaper) har bara det som funnits innan den aktuella uppgiften 

tagits hänsyn till. Det kan tänkas att elever kollar i avsnitt som kommer efter 

den aktuella uppgiften vilket då skulle göra att förutsättningarna ändras men 

det har alltså bortsetts från i det här arbetet. Dessutom finns det ledning eller 

hela lösningar längst bak i de studerade läromedlen vilka inte heller har tagits 

hänsyn till i just det här arbetet. Om dessa skulle ha tagits med skulle 

förutsättningarna för till exempel problemlösningsuppgifter ändras men i det 

här arbetet har det ansetts vara troligt att eleven försöker lösa uppgiften innan 

den kollar i facit. 

Slutligen kan arbetets frågeställningar sammankopplas med metoden. 

Tidigare nämndes att en kvantitativ analys inte kan användas för att besvara 

varför-frågor (Bryman, 2008/2011). Det är inte heller något som eftersträvas i 

det här arbetet utan frågeställningarna handlar om att kvantifiera förmågornas 

fördelning över de valda läromedlen för att sedan göra en jämförelse mellan de 

olika böckerna. 
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Sammanfattande slutsatser 

I det här arbetet har det konstaterats att läroböckerna inte följer det som 

beskrivs i Skolverkets (u.å.) kommentarmaterial, att matematiken inte ska 

fokusera på begrepp och procedurer. Där uttrycks det att eleverna ska få 

förutsättningar att utveckla andra förmågor också. Till exempel betonas 

förmågan att kunna lösa problem eller ge matematiken relevans. I och med att 

läroboken ofta styr vad eleverna får lära sig på matematiklektionerna får detta 

konsekvensen att eleverna inte får tillräckliga förutsättningar för att utveckla 

hela den matematiska kunskapen. 

Vidare har det framkommit att den övervägande delen av uppgifterna 

ligger på den lättaste nivån. Detta får konsekvensen att eleverna inte ges 

möjlighet att utveckla förmågorna med hänsyn till olika tekniskt avancerade 

uppgifter. Dessutom har det framkommit att uppgifter där eleven får möjlighet 

att utveckla begreppsförmågan och procedurförmågan domineras av uppgifter 

på den lättaste nivån. Vad det gäller problemlösningsförmågan är det snarare 

tvärtom. Detta skulle i sådana fall betyda att förmågorna nivåvärderas i 

förhållande till varandra. Dock framgick det i resultatet att förmågorna begrepp 

och procedur är överrepresenterade generellt vilket gör att det totalt sett finns 

en stor andel uppgifter på svårare nivå även bland dessa. 

Vad det gäller likvärdigheten mellan de olika spåren, och därmed mellan 

olika gymnasieprogram, har undersökningen visat att förmågorna fördelas på 

ett liknande sätt i de tre studerade läroböckerna. I alla böcker är 

procedurförmågan mest framträdande, följt av begreppsförmågan medan 

problemlösningsförmågan, modelleringsförmågan samt förmågan att föra 

matematiska resonemang är underrepresenterade. Vidare finns det ungefär lika 

stora möjligheter att utveckla relevansförmågan i alla tre spår. När det kommer 

till svårighetsnivån är det en något högre andel c-uppgifter och något lägre 

andel a-uppgifter i den studerade boken för kurs 2c än för de andra två men 

generellt sett är fördelningen ungefär lika. Den största skillnaden för 

uppgifterna på a-nivå är bland uppgifter där procedurförmågan är mest 

framträdande och den största skillnaden bland c-uppgifterna är för de där 

problemlösningsförmågan är mest framträdande. Dock är den skillnaden inte 

jättestor och därför kan slutsatsen dras att elever på olika gymnasieprogram, 

utifrån läroboken, får likvärdiga förutsättningar att utveckla matematiska 

kunskaper. 
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Bilaga: Analysschema 

Förmåga Definition/kriterier 

Begrepp  Förklara, förtydliga eller tolka begrepp/samband 

mellan begrepp. 

 Använda begrepp/samband mellan begrepp som är 

relevant för avsnittet. 

 Olika representationer, t ex bilder, grafer, formler, 

ord, symboler. 

Procedur  Rutinuppgift/av standardkaraktär. 

 Känd lösningsmetod. 

 Kan använda algoritmer/satser/hjälpmedel. 

Problem  Ej känd lösningsmetod. 

 Ovanligt uttryckt, t ex omvänd frågeställning eller att 

eleven själv måste fylla i information som saknas. 

 Flera alternativa lösningsmetoder möjliga. 

 Liknande uppgift har ej förekommit tre gånger 

tidigare. 

Modellering  Verklig eller hypotetisk situation. 

 Skapa eller utvärdera en modell. 

 Använda modellen kan finnas med, men då 

tillsammans med skapa eller utvärdera. 

Resonemang  Följa eller föra ett resonemang genom att till exempel 

analysera, argumentera, diskutera, dra slutsatser, 

finna mönster, föreslå, förklara, förutsäga, 

generalisera, gissa, ifrågasätta, testa. 

 Ex: bevis, visa att …, varför …? 

Relevans  Större sammanhang genom olika perspektiv, t ex: 

samhälle (miljö/etiskt/internationellt), yrkesliv, 

historiskt eller andra ämnen. 

 Ta ställning. 

 Kontexten i uppgiften ger relevans (t ex faktaruta). 

 


