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Förord 
Detta är ett examensarbete i matematikdidaktik som har skrivits som avslutning på 

ämneslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Arbetet är på 30p och har skrivits under 

en termin.  

 

Under arbetets gång har min handledare Timo varit till stor hjälp när olika svårigheter har 

uppkommit och har alltid varit tillgänglig när det har behövts. Även mina studiekamrater i 

klassen har varit ett stort stöd och motivation under arbetet. Utan Timos deadlines och hjälp 

eller klasskamraternas uppmuntran hade det varit mycket svårare att avsluta examensarbetet.  

 

Camilla Gustafsson 

 

Sammanfattning (Svenska) 
Det har skett några studier av läroböcker för matematik i Sverige och andra länder. Studierna 

fokuserar på olika områden i läroböckerna och visar att i vissa områden sker det ingen 

utveckling alls och i andra verkar det hända mycket. Då det har skett en utveckling i den digitala 

världen syftar denna studie till att visa hur användningen av digitala verktyg utvecklas över tid 

i läroböcker. Undersökningen kollar på antalet gånger och i vilka sammanhang digitala verktyg 

nämns eller används inom taluppfattning/aritmetik och algebra för kurs 1b. För att undersöka 

detta har två lärobokserier som har böcker publicerade innan och efter 2011 valts ut. 

Läroböckerna undersöks med hjälp av en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Studien 

visar att det sker en utveckling i hur ofta digitala verktyg nämns och används och att 

sammanhangen ofta är densamma. Det sker också störst utveckling mellan utgåvorna när det är 

förändringar i kursplanerna jämfört med om det släpps en nyutgåva baserat på kommentarer 

från lärare.  

Nyckelord: digitala verktyg, gymnasiet, kursplan, lärobok 

 

Abstract (Engelska) 

Through the years there have been some studies on mathematics textbooks in Sweden. The 

studies have different focus when they study the textbooks. Earlier studies shows that 

depending on what you study they finds that there are none to some change in the textbooks. 

Because there has been a development in the digital world this study focuses on the 

development of use of digital tools in the textbooks for mathematic in Sweden. This study uses 

content analysis to analyse how often digital tools is mentioned or used in number 

sense/arithmetic and algebra for course 1b in Swedish upper secondary school. The results show 

that there is a development in how often digital tools are used in the textbooks but that the 

context often stay the same. The biggest different is also to be found when a new syllabus is 

introduced compared to when a new edition is based on teacher comments.  
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1 Inledning 
Det har skett en utveckling inom den digitala världen och digitala verktyg har börjat utvecklas. 

Det finns alternativ på digitala verktyg idag både äldre hjälpmedel som räknare och Excel och 

nyare hjälpmedel som simuleringar, GeoGebra och Python för att nämna några. Dessa program 

kan användas på många olika sätt i klassrummet beroende på vilka möjligheter som läraren har.  

I Sverige och i andra länder använder lärare till stor grad läroböcker i undervisningen (lärarnas 

riksförbund, 2014). Statens offentliga utredningar [SOU] (2013) visade att läroböcker är viktiga 

för att nya läroplaner och kursplaner ska kunna få genomslag i svenska skolan. Detta visar att 

det finns starka kopplingar mellan läroböcker, lärare och läroplaner/kursplaner och att dessa 

har ett samspel i svenska skolan. Lärarnas riksförbund (2014) visar också att lärare i väldigt 

liten grad får välja och granska lärobok själva och att de fortfarande är nöjda med läromedlen. 

Medans det inte verkar finnas större brister med läromedlen i svenska skolan som används har 

lärarna en mindre möjlighet att själva granska lärobok och välja efter egna kriterier. Läroböcker 

är också ett ställer där lärarna kan komma i kontakt med digitala verktyg på olika sätt och 

uppmuntras att använda dem i undervisningen. Läroböcker är etablerade i skolundervisningen 

och är ett verktyg för att genomföra reformer i skolan. Det innebär att det är intressant att 

undersöka hur läroböcker har utvecklats i samband med ändringar i kursplaner och utveckling 

av digitala verktyg.  

Enligt kursplanen ska digitala verktyg vara en del av en varierad undervisning (Skolverket, 

2018). Det läroböcker har möjlighet att påverka undervisningen i skolan är det viktigt att de blir 

granskade för att underlätta för lärarna i undervisningen. Speciellt då Sverige ligger efter många 

internationella skolsystem i införandet av digitala verktyg i undervisningen (Lingefjärd, 2011). 

Genom att granska läroböckerna och deras utveckling går det att få en överblick över hur de 

har hanterat digitala verktyg. Det ger också en bild av vilka möjligheter lärarna att införa 

digitala verktyg i undervisningen med hjälp av läroböcker. Det är därmed intressant att 

undersöka om läroböcker utvecklas i samband med den digitala utvecklingen och 

förändringarna som sker i kursplanerna. Blir det vanligare att använda digitala verktyg nu eller 

står läroböckerna utanför utvecklingen? 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att med en innehållsanalys undersöka hur användning av digitala 

verktyg har förändrats i läroböcker över tid. Fokus för undersökningen är kurs 1b för gymnasiet 

i matematik för delarna taluppfattning/aritmetik och algebra. Undersökningen kollar också på 

om läsaren använder eller läser om digitala verktyg samt koppling till vardagsliv, 

karaktärsämnen och historia. Grund för undersökningen är förändringarna som skedde i 

kursplanen 2011 då det blev helt nya kursplaner i matematik. De frågor som undersöks är: 

• Finns det någon förändring i hur ofta digitala verktyg används i läroböckerna över tid? 

• I vilka sammanhang berörs och används digitala verktyg i läroböckerna och hur 

förändras dessa över tid?  
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3 Relevanta skillnader mellan kursplanerna 
De kursplaner som är relevanta för undersökningen är 1994 års läroplan för de frivilliga 

skolformerna, [lpf94] ändringarna för kursplanerna 2000 samt läroplanen för gymnasiet 

2011[lgy11]. Kursplaner för matematik A från lpf94, kursen 1b från lgy11 har valts där 

kursplaner innan och efter 2018 hanteras enskilt på grund av revideringar. Det finns inga 

läroböcker i studien som enligt förlagen tar hänsyn till förändringarna som skedde 2018 i 

kursplanerna. Förändringarna 2018 är fortfarande intressanta för att se hur nuvarande 

läroböcker svarar mot förändringarna. 

3.1 Lpf94 och kursplan 2000 
Kursplanerna för Lpf 94 i matematik är uppdelade på matematik A—E (Skolverket 1994). 

Matematik A är första kursen som man läser och är till för att ge de matematiska kunskaper 

som behövs för vardagen (Skolverket, 1994). Matematik A läses av alla gymnasieprogram och 

innehållet i kursen skiljer sig inte åt mellan kursplanerna (Skolverket, 1994). Under bakgrund 

i kursplanen skriver skolverket att den tekniska utvecklingen har lett till att matematiken har 

nya möjligheter och ställer krav på användaren (Skolverket, 1994). Många rutinuppgifter kan 

utföras med miniräknare och datorer det är därför viktigt att arbeta med förståelse, analys av 

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

(Skolverket, 1994). Skolverket (1994) tillägger också att tack vara tekniska hjälpmedel minskar 

kraven på färdighetsträning ock ger större utrymme för begrepp och problemlösning.  

 I matematik A med kurs MA200 står det att efter genomgången kurs ska eleven:  

I aritmetik 

• ha ökat sin förmåga att räkna i huvudet, göra överslag och välja lämplig enhet vid 

problemlösning samt ha erfarenhet av användning av datorprogram vid beräkningar.  

• kunna välja beräkningsmetod och lämpligt hjälpmedel vid numerisk räkning, vara van 

vid att kontrollera resultatets rimlighet och inse att räkning med mätetal ger resultat med 

begränsad noggrannhet. (Skolverket, 1994) 

i algebra 

• kunna lösa linjära ekvationer och enkla potensekvationer med för problemsituationen 

lämplig metod – numerisk, grafisk eller algebraisk. (Skolverket, 1994) 

Att välja beräkningsmetod och lämpligt hjälpmedel förutsätter inte tekniska hjälpmedel istället 

är det ett av alternativen som eleverna har tillgängliga. Det är också möjligt att lösa ekvationer 

med grafiska metoder utan digitala verktyg. Ekvationer är ett av de matematiska områden där 

det är relevant att kunna använda en grafritande räknare. Under betygskriterier nämns också 

användning av tekniska hjälpmedel för att bli godkänd ska eleven bland annat använda tekniska 

hjälpmedel i relevanta sammanhang och ska delvis kunna värdera resultaten (Skolverket, 1994). 

Att kunna använda tekniska hjälpmedel i relevanta sammanhang är individuellt och kan variera 

mellan att använda tekniska hjälpmedel när det är möjligt och bara använda tekniska hjälpmedel 

när man måste.  
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Det är tydligt att enligt skolverket ska användning av digitala verktyg i matematiken märkas i 

undervisningen med fokus på att eleverna ska kunna förstå och granska matematiken med dem. 

Digital verktyg börjar komma in i läroplan och kursplan och lämnar fortfarande mycket 

utrymme till hur mycket de ska användas. Då digitala verktyg är en del av betyget är det 

fortfarande något som måste användas. 

2000 ändrades kursplanerna i matematik och nya kursplaner i matematik A -- E infördes 

matematik a minskade från 110 poäng till 100 poäng vilket innebär mindre undervisningstid 

(NCM, u.å). Under ämnets karaktär och uppbyggnad skriver skolverket att tillgången till 

tekniska hälmedel har förändrat matematikämnet (Skolverket, 2014).och att numeriska, 

grafiska och algebraiska metoder kan användas (Skolverket, 2014). Tekniska hjälpmedel kan 

också användas inom problemlösning då de ger möjlighet att studera nya typer av problem 

(Skolverket, 2014). Enligt Skolverket (2014) är dock användningen av tekniska hjälpmedel 

begränsad och att andra kunskaper är viktiga för gymnasieskolans matematikämne.  

I de nya målen för matematik A som nu har kurskod MA1201 ska eleven: 

• med och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna tillämpa sina kunskaper i olika 

former av numerisk räkning med anknytning till vardagsliv och studieinriktning 

• kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer samt lösa dem 

med för problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel  

• ha vana att vid problemlösning använda dator och grafritande räknare för att utföra 

beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram (Skolverket, 2014, s. 7) 

Användning av tekniska hjälpmedel är dock inte längre ett krav för att bli godkänd och istället 

ska eleven välja lämpliga metoder vilket inte nödvändningsvis kräver tekniska hjälpmedel. 

Inställningen till tekniska hjälpmedel har förändrats från användning vid procedurer till att även 

innefatta användning vid problemlösning. 

3.2 Lgy11 innan och efter 2018 
2011 kom det ut en ny läroplan för gymnasiet och nya kursplaner i matematik där en del av 

ämnets syfte är att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att 

använda digital teknik, digitala medier och andra verktyg (Skolverket, 2011). I det centrala 

innehållet för matematik 1b som den här undersökningen använder sig utav ska undervisningen 

innehålla: 

Taluppfattning, aritmetik och algebra  

• Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna 

på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för 

användning av digitala verktyg.  

• Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt 

potensekvationer 

Problemlösning 
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• Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och 

verktyg. (Skolverket, 2011, s.92-93) 

Tekniska hjälpmedel har alltså inte blivit viktigare i matematikundervisningen trots att både 

hårdvara och mjukvara har utvecklats sedan 2000. Det har dock blivit tydligare att tekniska 

hjälpmedel ska ingå i undervisningen. 

2018 ändrades kursplanerna i matematik igen och mindre förändringar genomfördes. I centrala 

innehållet står det nu istället: 

I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga 

att använda digitala verktyg för att lösa problem, fördjupa sitt matematikkunnande 

och utöka de områden där matematikkunnandet kan användas. (Skolverket, 2018) 

Inom ” Taluppfattning, aritmetik och algebra” för 1b benämns digitala verktyg i punkterna: 

• Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna 

på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för 

användning av digitala verktyg. (Skolverket, 2018) 

• Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler, såväl med 

som utan symbolhanterande verktyg. (Skolverket, 2018) 

Inom problemlösning benämns digitala verktyg i punkt: 

• Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, 

såväl med som utan digitala verktyg. (Skolverket, 2018) 

Det är mindre förändringar och det är nu tydligt att digitala verktyg ska användas i olika 

matematiska delar och att eleverna ska träna på att använda digitala verktyg bland annat i 

problemlösning. Medans det är mindre ändringar i kursplanerna för matematik i samband med 

digitala verktyg blir det tydligare att eleverna ska träna på att använda digitala verktyg. 

Användningen ska ske i olika sammanhang både i problemlösning, inom vardagslivet och andra 

karaktärsämnen och inte bara i samband med numeriska beräkningar. Det bör alltså finnas vissa 

förändringar i när och hur läroböcker hänvisar till digitala verktyg. 
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4 Bakgrund  
SOU (2013) publicerade en utredning om effekten av skolpolitiska reformer. Utredningen syfte 

var att ta reda på när 2011 års skolreformer skulle få effekt i verkligheten. SOU kommer fram 

till att det är åtgärder som påverkar undervisningen som har störst möjlighet att leda till bättre 

studieresultat i skolan. Det är läroplanen och kunskapskraven som ska utgöra kärnan i de 

undervisningen. I praktiken påverkas skolan också av organisation, lärobok och utrustning för 

att nämna några faktorer. Att en skolreform ska få genomslag förutsätter bland annat att nya 

lärobok utvecklas och att skolledare, lärare och huvudmän är involverade i reformen. För att 

kunna se skolan som en helhet måste även läroböcker granskas och undersökas. 

Lärarnas riksförbund (2014) gjorde en undersökning om i hur stor utsträckning lärare använder 

olika lärobok. Det var tydligt att lärare använder både egenproducerat material och läroböcker 

i hög grad. Det är dock bara 7 av 10 som upplever att de får välja lärobok själva och att 8 av 10 

känner att de inte har lite tid till att kvalitetsgranska, värdera och välja lärobok. 7 av 10 är dock 

nöjda med det läroböcker som finns på skolan. Att lärare inte känner att de har tid att granska 

läroböcker och fortfarande är ansvariga för vilket lärobok som används innebär att tid tas ifrån 

undervisningsmetoder och upplägg. Därför finns det en stor risk för att undervisningsupplägg 

och metoder som hade kunnat vara bättre för eleverna måste väljas bort på grund av tidsbrist. 

Granskning av lärobok är en liten del av att kunna förbättra undervisningen. Att användningen 

av egenproducerat material och läroböcker dominerar undervisningen kan vara ett tecken på att 

lärare tycker att läroböckerna fungerar bra dock visar forskning att läroböcker inte alltid följer 

med i utvecklingen.  

4.1 Teori 

4.1.1 Vad är en lärobok i matematik? 
Läroböcker är en av alla typer av läromedel som lärare har tillgång till. Nationalencyklopedin 

[NE] (NE, u.åa) ger en övergripande förklaring av läromedel. Ne skrivet att läromedel är en 

resurs för lärande och undervisning som traditionellt främst har bestått av läroböcker, 

läseböcker, övningsböcker och ordböcker. NE skriver också att det kan vara olika verktyg för 

lärandet som till exempel kulramar (NE, u.åa). Idag ingår även digitala resurser som kan 

användas för informationshämtning, kommunikation och produktion av multimodala texter 

samt spel i definitionen för läromedel (NE, u.åa). Historiskt är det läroböckerna som utgjorde 

normen för vad som var väsentligt och det var ur dem som eleverna skulle inhämta fakta. 

Läromedel förmedlar metakunskaper (NE, u.å a). Nationalencyklopedins (u.å b) definition av 

lärobok är en bok som ger kunskaper i något ämne och vanligtvis används i 

undervisningssammanhang. Enligt Selander (2011) är läroböcker uppdelade för specifika 

lärandesituationer, och begränsas av läroplan och skollagen samt läraren och skolan som 

organisation. Över tid speglar läroböcker kunskapstraditioner och skolorganisationen 

(Selander, 2011). Även om texterna förändras med tiden och samhället betyder det inte att 

kunskaperna blir sämre (Selander, 2011). Det finns inget som visar att en snickare får sämre 

kunskaper om den ser en video om hur man lägger golv jämfört med om den läser en manual 

(Selander, 2011). Videon och texten kan ha samma innehåll fast förpackningen är annorlunda.  
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4.1.2 Fem olika typer av läroböcker 
Valverde, Bianchi, Wolfe, Schmidt och Houang (2002) hittar i sin studie fem olika typer av 

läroböcker inom matematik och naturvetenskapliga studier. 

1) Böcker som fokuserar på övningar problemlösning i väldigt hög grad. Alla böcker i 

denna kategori var läroböcker i matematik. 

2) Mindre böcker som har färre antal ämnen. Lektionerna i böckerna är mestadels 

berättande. 

3) Stora böcker med många sidor som överblickar en måttlig uppsättning av ämnen. 

Böckerna är fragmenterade och innehåller till större del övningar. Nästan alla böcker i 

den här gruppen är läroböcker i matematik. 

4) Berättande böcker med många tematiska förändringar. Böckerna är måttligt bredd och 

djup. Nästan alla böcker i denna grupp är vetenskapliga läroböcker. 

5) Väldigt stora böcker med många sidor. De är tematiskt svåra och byter tema dubbelt så 

ofta som de andra böckerna. Denna grupp innehåller bara vetenskapliga läroböcker och 

inga av dem är matematiska läroböcker. 

Det var nästan jämnt fördelat antal och procent läroböcker i matematik i grupp 1 och 3 dock 

skilde det kraftigt mellan dessa grupper beroende på vilket land de kom ifrån (Valverde et al. 

2002). Valverde et al. fasthåller att läroböckerna är viktiga faktorer som medlare mellan 

systemet och verkligheten i klassrummet och att det är läraren i sin profession som bestämmer 

över hur de implementeras. 

4.1.3 Läromedel som verktyg i matematikundervisning 
Vygotsky (1997) introducerar iden om att det finns psykologiska verktyg precis som de finns 

verktyg för arbetet. Psykologiska verktyg är artificiella och fokuserar på att utveckla mentala 

processer. Enligt Vygotsky är det viktigt att skilja på psykologiska och tekniska verktyg. 

Psykologiska verktyg agerar på tanken och beteendet medans tekniska verktyg fungerar som 

ett hjälpmedel mellan människan och ett objekt som förändras. Då läroböcker är till för att 

påverkar tanken och beteende är det följaktligen logiskt att se läroböcker som psykologiska 

verktyg. Vygotsky (1997) introducerar en triangel där det psykologiska verktyget 

sammankopplas med en naturlig process.  

 

Bild över Vygotsky´s triangel (Vygotsky, 1997. S 86)  

Som komplement till den direkta sammankopplingen A-B finns nu det psykologiska verktyget 

X som erbjuder en ny väg mellan A-B där X fungerar som ett verktyg för processen.  
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Resat & Sträßer (2012) utvecklar Vygotsky´s triangel inom didaktiken i 

matematikundervisningen till en tetraeder. 

 

Didaktisk tetraeder (Resat & Sträßer, 2012 s 356) 

Artefakter syftar till alla artefakter som finns i lärandemiljön. Resat & Sträßer (2012) visar att 

ur de olika perspektiven får artefakten olika roller inom matematikundervisningen. Tetraedern 

är utan måttenheter då modellen är till för att visa förhållanden. Varje nod i tetraedern står för 

ett specifikt perspektiv. Den översta tetraedern där artefakten är en av noderna visar att 

artefakter kan studeras ur olika perspektiv och hur den står i förhållande till andra delar i den 

didaktiska situationen. Den är inte komplett och visar inte alla möjliga didaktiska situationer 

som finns att undersöka. 

Ammert (2011) skriver att läroboksforskning kan ske ur tre perspektiv, ett processuellt 

perspektiv, ett strukturellt perspektiv och ett funktionellt perspektiv. I undersökningen studeras 

läroboken ur ett strukturellt perspektiv. I det strukturella perspektivet undersöks vad som 

påverkar läroböckernas uppkomst och utformning. Runt läroboken finns det en väv av 

strukturella förutsättningar som pedagogiska trender, vetenskapliga rön, lärarnas krav, 

tradition, styrdokument och mycket mer (Ammert 2011). En del av det strukturella när som 

läroböcker befinner sig i påverkas bland annat av det politiska klimatet (Ammert 2011). Lärarna 

har en skyldighet att uppfylla kursplaner och läroplaner som fastställs av politiker vilket betyder 

att bokförlagen är måna om att uppfylla dessa krav. Resat & Sträßer (2015) beskriver också 3 

områden som läroboksforskning fokuserar på. 1) vad som influerar läroböckerna, 2) fokus på 

innehållet i läroböckerna, 3) hur läroböckerna används (Resat & Sträßer 2015). Forskning som 

fokuserar på vad som influerar läroböckerna har strukturella perspektiv. Denna undersökning 

är också baserat på det strukturella perspektivet med fokus på innehållet i läroböckerna och ifall 

de påverkas av omkringliggande förhållanden. 
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4.1.4 Läroboken som en del av kursplanen och läroplanen 

International Bureau of Education (IBE, u.åa) visar att det finns många definitioner av 

curriculum. Vad som är planerat att studeras under lektioner till en allomfamnande uppfattning 

som innefattar alla lärande erfarenheter som skolan är ansvarig för (IBE, u.åa). I Sverige har vi 

delat upp vårt curriculum i tre officiella delar. Läroplanen som innefattar skolans värdegrund 

och uppgift samt övergripande mål och riktlinjer och examensmål får olika program 

(Skolverket, 2011). Kursplaner som hanterar vad individuella kurser innehåller och vad som 

ska bedömas och betygsättas (Skolverket, 2011). Skollagen kan också ses som en del av 

läroplanen då den innehåller lagar och regler som skolan och personer på skolan ska följa. 

Läroplanen är alltså övergripande för hela skolan medans kursplanerna hanterar vad som ska 

undervisas om i en specifik kurs. Kursplanerna är uppdelade efter ämne, gemensamt syfte för 

ämnet, nivå och program. Exempel: Matematik 2c bygger på Matematik 1c och ges till elever 

på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet (Skolverket, 2011). I följande 

definitioner syftar läroplanen både på den faktiska läroplanen i skolan och på kursplanerna. 

Skollagen i Sverige är också en del av curriculum då den reglerar rättigheter och skyldigheter 

för personer som kommer i kontakt med skolan. 

• Avsedda läroplanen 

Enligt IBE (u.åb) består den avsedda läroplanen av formella dokument som specificerar vad 

relevanta utbildningsmyndigheter och samhället förväntar sig att eleverna ska lära sig. Dessa 

dokument behandlar kunskaper, förståelse, förmågor, värderingar och attityder som anses 

viktiga och hur de ska bedömas (IBE, u.åb). Den avsedda läroplanen är ofta förkroppsligad i 

läroplaner, kursplaner läroböcker, lärarhandledningar, prov, förordningar och andra officiella 

dokument (IBE, u.åb). Ibland benämns den också som den ”officiella” eller ”planerade” 

läroplanen (IBE, u.åb).  

• Implementerade läroplanen 

Den implementerade läroplanen består av den faktiska undervisningen och aktiviteterna som 

sker i undervisningen (IBE,u.åc). Enligt IBE sker den implementerade läroplanen både mellan 

elev och lärare samt mellan elev och elev. Den avsedda läroplanen blir omvandlad till att 

användas i praktiken (IBE, u.åc). Kan också benämnas som ”läroplanen i aktion” eller 

”undervisade läroplanen” (IBE, u.åc). 

• Inlärda läroplanen 

IBE (u.åd) benämner den inlärda läroplanen som den kunskap, färdighet och attityd som 

eleverna lär sig som en följd av undervisningen. Den inlärda läroplanen testas både teoretisk 

och praktiskt och kan skilja sig från de avsedda och inlärda läroplanerna (IBE, u.åd). Schmidt, 

McKnight, Valverde, Houang, & Wiley, (1997) ger en annorlunda definition av den 

implementerade läroplanen. Enligt Schmidt et al är den inlärda läroplanen resultatet av det som 

sker i klassrummet på nivån av elevernas resultat. Delar av det eleven har tagit till sig kan 

dokumenteras genom akademiska resultat (Schmidt et al., 1997). Schimdt et el räknar också det 

som eleverna själva arrangerar för sin egna inlärning som en del av den implementerade 

läroplanen, hur mycket energi eleverna läger ner på sin egna undervisning och hur de beter sig 
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i klassrummet mm. Det finns många faktorer som kan påverka eleverna. Eleven som individ 

har till viss del kontroll över delar av den egna inlärda läroplanen innehåller och resultatet 

varierar därför mellan eleverna (Robitaille et al., 1993).  

• Potentiellt implementerade läroplanen 

Schmidt et al. (1997) separerar den avsedda läroplanen i två delar där nationella bestämmelser 

och officiella dokument utgår den avsedda läroplanen. Läroböcker samt andra strukturerade 

material som en lärare har tillgång till utgör den potentiellt implementerade läroplanen 

(Schmidt et al., 1997).  

4.1.5 Digitala verktyg 

Digitala verktyg är ett av de begrepp som används i kursplanerna för matematik i gymnasiet 

(Skolverket, 2011). Enligt Diaz (2014) syftar digitala verktyg på webbaserade resurser, appar 

och sociala medier. 

Numeriska och symbolhanterande verktyg är också begrepp som används i kursplanerna för 

matematik (Skolverket, 2011). Enligt Persson (u.å) är numeriska och symbolhanterande 

verktyg räknare som kan hantera både icke-numeriskt och exakt. Det finns både 

symbolhanteradande räknare och datorprogram varav vissa är avsedda för att användas 

didaktiskt (Persson, u.å). Ett vanligt sådant verktyg är bland annat grafräknare och olika 

programvaror för datorer (Persson, u.å). 

4.2 Tidigare Forskning 
Här presenteras tidigare forskning som inte passar in under definitioner och perspektiv fast 

fortfarande är viktiga att ta hänsyn till i diskussionen. 

4.2.1 Skillnader mellan läroböcker och deras innehåll 

Det finns studier som är genomförda på svenska läroböcker i matematik. Johansson och 

Brändström är två forskare som har hittat resultat som stödjer att det inte finns större skillnader 

mellan läroböcker i matematik i Sverige. Mellan läroböckerna i studierna går det att hitta 

skillnader fast i sin helhet är de väldigt lika varandra till innehåll och upplägg. Det verkar som 

att läroboksförfattare eller läroboksförlag inte ändrar mycket i läroböckerna mellan utgåvor. 

Johansson (2003, 2006) visar också utgåvor som ska vara anpassade till olika läroplaner och 

kursplaner inte verkar uppfylla kraven för dessa. Johansson (2003) hittar skillnader mellan 

utgåvorna genom åren och är mer varierade. Trots dessa förändringar är det fortfarande möjligt 

att undervisa eller använda läroböckerna på samma sätt trots olika utgåvor. Brändström (2005) 

visar också att det finns likheter mellan läroböcker som ges ut av olika förlag. Det Johansson 

(2003) kom fram till i sin studie var att många böcker liknar varandra genom åren trots 

förändringar i läroplanen och att bitar av böckerna kan utelämnas av antingen lärare eller 

eleven. Även om nya böcker kanske är mer varierande till exempel i hur de arbetar med 

elevaktiviteter kan de användas på samma sätt som en bok ifrån 80-talet. Anna Brändströms 

(2002) visade i sin c-uppsats att det inte finns några nämnvärda skillnader mellan upplägg 

innehåll och layout i böckerna och att det finns visa skillnader i hur räknare och dator används 

och upplägget på uppgifterna. Brändström (2005) skrev också en licentiatavhandling inom 

ämnet. Resultaten av studien visade att läroböckerna förvisso gör en differentiering på 

svårighetsgrad, de visar också att svårighetsgraden är låg för alla elever oavsett deras 
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matematikkunskaper (Brändström, 2005). Brändström visar också i resultaten att det finns 

mindre skillnader mellan böckerna och att de har väldigt mycket gemensamt. Några av de delar 

som läroböckerna har gemensamt är struktur och antalet operationer som behöver göras på olika 

svårighetsnivåer.  

Jakobsson-Åhl (2008) genomförde en studie över utvecklingen av algebra i svenska läroböcker 

för gymnasiet mellan 1960 och 2000. Resultatet visade att det har skett en utveckling i 

innehållet i läroböckerna. Innehållet har gått från att vara dominerat av algebraiska uträkningar 

till att inkludera även andra skolämnen. Utvecklingen visar också att övningarna har gått från 

att hantera komplex algebra och hanterar istället algebran som ett verktyg för vardagliga 

problem. Detta stämmer delvis överens med det Johansson (2003, 2006) hittar och visar på 

större förändringar än vad Johansson argumenterar för. Detta tyder på att olika lärobok eller 

delar av innehållet förändras olika mycket genom åren. Johansson (2003) anser att nya böcker 

tenderar till att likna de äldre böckerna förutom tillägg. Johansson (2003) kommer också fram 

till att läroböckerna historiskt inte har uppfyllt läroplanerna och kursplanerna genom tiderna. 

Fast även om läroböckerna bara delvis uppfyller läroplanen är det skolans och lärarnas uppgift 

att läroplan och kursplan uppfylls och inte läroboksförfattarna.  

Det finns alltså studier om svenska läroböcker i matematik dock så är studierna är fortfarande 

spridda över årskurser och tema för att kunna dra allt för stora slutsatser inom ämnet. 

Forskningsläget just nu visar att upplägget inom serier inom matematik inte genomgår större 

förändringar. Det matematiska innehållet verkar förändras mer även om det finns mindre 

meningsskiljeakter om hur mycket det förändras. 

4.2.2 Läroböckers påverkan på undervisning 
Johanssons (2006) studie visar också att det finns anledningar till att skilja på det som står i 

böckerna, vad som sker i klassrummet och vad eleverna lär sig i undervisningen. Trots detta 

menar Johansson att läroböckerna har en stor påverkan på undervisningen. Johansson påpekar 

också att även om vi kan anta att undervisningen är starkt baserad på läroböcker är det svårt att 

avgöra hur böckerna påverkar undervisningen. Att många läroboksförfattare också är lärare kan 

enligt Johansson (2003) ha både bra och dålig påverkan på utvecklingen av skolmatematiken. 

Det kan innebära att författarna kan utveckla uppgifter som är lätta att arbeta med. Om lärarna 

inte har tid att förbereda för övningar som finns i läroböckerna kan det leda till en stagnation i 

undervisningen (Johansson 2003). En av anledningarna till detta kan vara för att författarna har 

planerat för att vissa förberedelser ska göras (Johansson 2003). Tidsbrist kan också få lärare 

och elever till att välja bort delar av läroböckerna (Johansson 2003). Berättande delar av boken 

kan ignoreras av elever vilket leder till att de bara arbetar med rutinuppgifter (Johansson 2003). 

Dubravka (2018) är en av de forskare som har analyserat läroböcker för yngre åldrar i Kroatien. 

Studien en innehållsanalysför att undersöka läroböcker inom matematik för att analysera 

innehåll, kognitiva krav, uppgiftstyper, kontextuella funktioner och vad uppgifterna kräver av 

eleven. Analysen visade att det inte fanns någon balans mellan olika uppgiftstyper och att visa 

textböcker inte har med delar som reflektion eller koppling till verkligheten (Dubravka, 2018). 

Resultaten visar att det därmed finns läroböcker som inte överensstämmer med läroplanen i 

Kroatien som bland annat innehåller att eleverna ska kunna koppla matematiken till det 

vardagliga livet och reflektera över matematiska lösningar (Dubravka, 2018). Johansson (2003) 
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anser också att svenska läroböcker inte lyckas med att uppfylla kraven från kursplanerna fast 

att det är skolorna och inte läroboksförfattarna som har ansvaret för att uppfylla läro- och 

kursplaner. Dubravka (2018) hävdar att läroböckerna delvis kan förklara Kroatiens resultat i 

PISA då PISA lägger tyngdpunkter på några av de delar som vissa läroböcker saknar i Kroatien. 

Dubravka (2018) studie visar att det kan finnas en större koppling mellan läroböckerna och den 

implementerade undervisningen. Johansson (2006) skriver att det istället är den individuella 

läraren som använder läroböckerna som bestämmer den implementerade läroplanen. Studierna 

visar också att en lärare som förlitar sig för mycket på läroböckerna kan få olika problem i 

undervisningen. Det finns dock utrymme för lärarna att frångå läroböckerna bland annat på 

grund av didaktiska, pedagogiska och innehållsmässiga anledningar (Johansson, 2006).  

Dubravka (2018) finner också att läroböckerna har stora mängder uppgifter (runt 4000 per bok). 

Om alla uppgifter görs under lektionstid krävs det att en elev gör ungefär 30 uppgifter per 

lektion (Dubravka, 2018). Dubravka menar att många elever hinner med många av uppgifterna 

då de är simpla och kräver mindre tid att lösa än vad mer avancerade uppgifter skulle kräva. 

Enligt Dubravka blir uppgifterna inte heller mer komplexa eftersom eleven flyttar upp i 

årskurserna. Detta kan enligt Dubravka ge eleverna en väldigt avsmalnad bild av vad matematik 

är. Då uppgifterna fokuserar på formler och siffror riskerar eleverna att missa den större bilden 

av matematiken. En undersökning om lärarnas åsikter visade att många av dem är nöjda med 

läroböckerna, Dubravka menar att detta speglar en traditionell syn på matematikundervisning 

och att även traditionella undervisningssätt fortfarande finns i undervisningen. 

I Why textbooks count analyserar Oates (2014) betydelsen av läroböcker. Oates analyserade 

lärarhandledningar, läroböcker och övningsböcker från England, Finland, Hong Kong, 

Singapore, Massachusetts i U.S.A. och Alberta i Kanada. I huvudfokus var skolmatematiken 

även böcker inom geografi, fysik och historia ingick i undersökningen. Oates menar att England 

har minskat användningen av bra läroböcker medans andra länder har fortsatt att utveckla 

läroböcker med hög kvalité. Detta anser Oates är ett problem då läroböcker som utvecklas kan 

vara ett stort stöd till både lärare och elever samtidigt som de kan spara tid. De nya läroplanerna 

i England menar Oates fokuserar för mycket på att förbereda eleverna för examen och inte ger 

någon djupare förståelse. Läroböckernas allmänna uppgift är enligt Oates att stödja ett 

högeffektivt lärande och att läroböcker inte är styrande, läroböcker kan istället användas för att 

föra undervisningen framåt. Studien visar också att lärare anser att det är viktigt att läroboken 

överensstämmer med läroplanen, ger underlag för en formativ bedömning och sparar tid jämfört 

med att behöva ta fram eget material (Oates, 2014). Statlig kontroll av läroböcker är inte 

nödvändigtvis det bästa istället kan det behövas en diskussion på nationell nivå om vilka 

läroböcker som används i undervisningen. Oates menar att om användandet av olika läroböcker 

inte är universellt riskerar den nationella läroplanen att bli verklig i undervisningen. Oates 

kommer fram till att läroböcker och resurser borde ses som viktiga delar i att etablera läroplanen 

i undervisningen. Medans det finns olika mekanismer i olika länder för att avgöra kvalitén på 

undervisningen kollar högpresterande länder aven på läroboken som en del av 

kvalitetskontrollen (Oates, 2014). Oates menar att en hög kvalité på läroböckerna inte är en 

motsättning till att ha en hög kvalité på pedagogiken. De stödjer varandra istället och kan leda 

till en bra inlärning. En tillgång till läroböcker kan ge ett starkt stöd både till lärare och elever 

(Oates, 2014). 
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Usiskin (2013) har utifrån sin egna forskning i USA undersökt tre teman rörande underökningar 

kring textböcker i informationsåldern. De multipla rollerna för läroböcker som en källa för 

innehåll och som ett verktyg för att ändra läroplaner. Några av lärdomarna vi kan dra av studier 

som jämför elevers resultat med deras lärobok. Och som förmedlare av innehåll som digitala 

och tryckta medel. Usiskin ser läroplanen som ett omfång, sekvens och/eller tajming av 

undervisning och lärande av innehåll i en organiserad omgivning (Usiskin, 2013). I 

undersökningen använder Usiskin läroböcker som ett hjälpmedel för den implementerade 

läroplanen. Usiskin menar att för att förändringar ska kunna ske i den implementerade 

läroplanen så är det viktigt att det finns material att implementera. Det är också enligt Usiskin 

forskning på läroböcker som hjälper till att sätta igång utvecklingen inom 

matematikundervisningen. Läroböcker är också det lärare kan utgå ifrån när de planerar 

undervisningen och ge en bild till eleven om vad de förväntas kunna (Usiskin, 2013).  

I USA kan innehållet i läroböckerna i matematik ha stora variationer och i den allmänna skolan 

får lärarna använda vilken bok de vill (Usiskin, 2013). Usiskin skriver att detta leder till att 

innehållet i vad som bör vara samma kurs på samma nivå kan ha väldigt skilt innehåll. Usiskin 

menar efter egen forskning att lärare gör ett urval ut läroböckerna efter vad de själva anser är 

viktigt ock spenderar längre tid på de utvalda ämnena än vad han skulle rekommendera. 

Undervisningen blir då varken vid eller djupgående enligt Usiskin. Enligt Usiskins skriver att 

det är en stor skillnad på elevers prestationer trots att de använder samma lärobok. Usiskin 

menar då att läroboken och den implementerade läroplanen inte är särdeles starkt 

sammankopplade som tidigare forskning vill antyda. Usiskin är tydlig med att det är viktigt att 

veta att det som står i läroböckerna och inte bara det som undervisas. Det som undervisas 

sammanhänger inte alltid med det som står i läroboken, läraren är enligt Usiskin en viktig faktor 

i vad som undervisas. För oavsett hur mycket läroboksförfattarna försöker påverka 

undervisningen är det läraren som väljer ifall de lyssnar på det som läroboksförfattaren har att 

säga (Usiskin, 2013). Usiskin har också kommit fram till att resultat kan variera signifikant 

även mellan klasser som har samma lärare och samma lärobok. Usiskin ger som exempel att 

det är tydligt i klasser med sämre presterande elever enligt betygen. Lärare försöker undervisa 

det eleverna redan ska kunna med böcker som inte stämmer överens med det de undervisar om. 

När böckerna och undervisningen inte stämmer överens kan eleverna inte använda boken för 

vägledning vilket även leder till frustration för eleven (Usiskin, 2013). Lärare tenderar också 

enligt Usiskin att bara undervisa hela bokens innehåll till sina bästa klasser. Detta leder till att 

även om eleverna har läst samma kurs så har läraren inte lärt ut samma material (Usiskin, 2013).   

Alltså är det tydligt visat att läroböcker har en påverkan på hur undervisningen genomförs. Det 

är viktigt att vara medveten om att lärare fortfarande har möjlighet att påverka. Undersökningar 

visar också att läroböcker kan ha en direkt påverkan på elevers internationella resultat då prov 

som PISA kan testa saker som inte finns i läroböckerna. Vad läroböcker innehåller och vilka 

studiesätt samt studiematerial som finns i läroböckerna blir därmed relevant för studier inom 

pedagogik. 

4.2.3 Digitala verktyg 
Usiskin (2013) anser att det kan finnas problem med att bara arbeta digitalt inom 

matematikundervisningen då det är tydligt vad en tryckt lärobok innehåller och erbjuder eleven 
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medans det kan vara problematiskt att veta vad en elev har lärt sig digitalt. Innehållet i en digital 

lärobok kan ändras utan att någon av användarna märker det och det gamla försvinner (Usiskin, 

2013). Många både forskare och människor i allmänhet är mer accepterande om någon löser en 

uppgift manuellt och får fel svar än om de skulle använda en miniräknare (Usiskin, 2013). 

Tryckta läroböcker är dock bundna vid det innehåll som de redan har vilket kan vara både en 

fördel och en nackdel och gör det lättare att kontrollera med läroplanen (Usiskin, 2013). 

Införandet av tekniska hjälpmedel i svenska skolan har enligt Lingefjärd (2011) inte fått fult 

genomslag i jämförelse med andra internationella skolsystem. Farkell-Bååthe (2000) 

genomförde en longitudinell studie av effekten av tekniska hjälpmedel på elevers resultat i 

grundskolan och 7-9. Farkell-Bååthe kom fram till att datorstöd förbättrar elevernas resultat 

jämfört med elever som inte har haft tillgång till datorstöd. Resultatet ska också ha hållit i sig 

då uppföljningar fortsatte visa signifikanta skillnader. Lantz-Andersson & Säljö (2009) 

tekniska hjälpmedel bidrar till strukturen av lärandemöjligheter. Lantz-Andersson & Säljö 

kommer fram till att tekniska hjälpmedel inbjuder till en viss typ av vissa typer av aktiviteter. 

Tekniska hjälpmedel kan inte ses som en tom behållare som fylls med innehåll utan påverkas 

av hur elever arbetar med materialet (Lantz-Andersson & Säljö, 2009). Det är därför viktigt att 

man är granskar vilken kompetens eleverna utvecklar när de använder den här typen av verktyg 

(Lantz-Andersson & Säljö, 2009). Implementeringen av digitala verktyg i skolan är alltså 

intressant att studera då det har en påverkan på vad och hur elever lär sig matematikämnet.  

Dessa tre delar som har presenterat är intressanta att undersöka tillsammans. Skillnader mellan 

läroböcker visar att det fortfarande är intressant att studera utvecklingen i svenska läroböcker 

för att få en bättre helhetsbild. För även om man närmar sig en konsensus inom studier av 

skillnaden mellan läroböcker finns det fortfarande mindre meningsskillnader att studera. 

Studierna är också fortfarande spridda och det är svårt att säga vad som gäller för alla läroböcker 

och ifall framtida utveckling fortsätter på liknande sätt. Läroböckers påverkan på 

undervisningen visar att läroböcker kan ha en påverkan på vad elever lär sig inom matematiken 

beroende av hur läraren väljer att lägga upp undervisningen. Tidigare forskning inom ämnet 

visar att lärare idag i många länder inkluderat Sverige baserar en stor del av undervisningen på 

läroböcker och deras innehåll. Forskning kring digitala verktyg visar att de har en stor möjlighet 

att påverka vad och hur eleverna lär sig matematik samt vilka möjligheter som finns för lärarna 

att bedriva sin undervisning. Tillsammans visar dessa tre forskningsfält att det idag är relevant 

att analysera hur läroböcker hanterar inkluderingen av digitala verktyg.  

 

5 Metod 
För undersökningen har en innehållsanalys genomförts som har både kvantitativa och 

kvalitativa delar. Den kvantitativa delen av undersökningen består av att kvantifiera hur ofta 

läroböckerna hänvisar till digitala verktyg i olika former. Kvantifieringen ligger sedan till grund 

för en jämförelse för att se i vilka sammanhang och hur ofta läroböckerna hänvisar till digitala 

verktyg över tid och vilken typ av utveckling som sker. Den kvalitativa undersökningen sker 

samtidigt som den kvantitativa. De sammanhang som hänvisar till digitala verktyg antecknas 

för att kunna ge en tydligare bild av när de används i läroböckerna.  
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5.1 Innehållsanalys  
I en kvantitativ undersökningsmetod undersöker man oftast ”hur många” eller ”hur mycket” 

med hjälp av klassificeringar (Hartman, 2004). En kvalitativ undersökning ser istället försöker 

man hitta en helhetsbeskrivning av det man undersöker med hjälp av annan information än den 

statistiska (Hartman, 2004). I undersökningen har både en kvantitativ och en kvalitativ 

undersökningsmetod använts för att kunna besvara båda frågeställningarna i syftet. Om det 

finns det någon förändring i hur ofta digitala verktyg används i läroböckerna över tid? Och i 

vilka sammanhang berörs och används digitala verktyg i läroböckerna och hur förändras dessa 

över tid?  

För att enkelt kunna bearbeta den mängd material som undersökningen hanterar används en 

innehållsanalys för att systematiskt studera tryckta texter och källor (Bryman, 2002). En 

innehållsanalys kan ses som antingen kvantitativ, kvalitativ eller som en kombination av båda 

(Bryman, 2002). Kodning är en viktig del av innehållsanalysen för att kunna bearbeta större 

mänger material. För att besvara första frågan i undersökningen har en kodningsmanual 

använts. Kodningsmanualen består av instruktioner på vad de olika kategorierna innehåller. Det 

är viktigt att kategorier är ömsesidigt uteslutande och att alla tänkbara kategorier i 

undersökningen är med. Kategorierna ska också vara tydliga för att undvika olika 

tolkningsmöjligheter (Bryman, 2002). Det är dock omöjligt att det inte sker någon tolkning alls 

från kodaren (Bryman, 2002).  

Kodningen som har använts i undersökningen är till för att definiera de olika sammanhang där 

digitala verktyg används i läroböckerna. Den kvantitativa delen visar fördelningar av block där 

digitala verktyg används eller inte i de sammanhang som definieras i genomförandet. När ett 

block har kategoriserats som användning av digitala verktyg undersöks blocket kvalitativt. Det 

innebär att om ett block klassificeras som användning av digitala verktyg antecknas närmare 

detaljer om blocket. Den kvalitativa delen är viktig för att kunna besvara andra frågan. Därför 

antecknas om det är beskrivning eller uppvisande av ett digitalt verktyg, något speciellt tema 

som taxering eller valuta med mera. Det innebär att det även inom den kvalitativa delen 

analyseras innehållet i texten närmare med hjälp av innehållsanalysen och sammanfattas i 

resultatet. Krippendorff (2004) ger tre olika konceptuella grunder för analyser inom 

innehållsanalyser, i undersökningen används främst den första grunden. Det innebär att 

analysen av läroböckerna kollar på det som är inhyst i texten och inte tar hänsyn till vad 

författaren syftade på även om det påverkar den faktiska texten i läroboken. I underökningen 

görs egna tolkningar av texterna i läroböckerna i den utsträckning som behövs för att kunna 

klassificera blocken enligt de olika definitionerna.  

Enligt Denscombe (2018) är innehållsanalysens styrka att kvantifiera innehållet i en text. Det 

leder till att undersökningen kan upprepas av andra forskare. Denna underökning är baserad på 

andra forskare och har också utarbetats på ett sådant sätt att andra forskare ska kunna använda 

samma eller liknande metod på liknande material. En innehållsanalys har dock svårt att hantera 

underförstådda meningar i texten då den arbetar med klassificeringar av den tillgängliga texten. 

Det är därmed inte forskarens uppgift att försöka tolka vad författaren menar eller syftar på i 

texten även om det är som Krippendorff (2004) menas att författaren påverkar texten. Forskaren 

ska istället analysera den text som finns tillgängligt på ett metodiskt sätt. Det är därför viktigt 
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att både kodningsmanualen är tydlig med vad som ska mätas och räknas i en innehållsanalys 

(Bryman, 2002). Tillvägagångsättet och kodningsmanuallen i undersökningen är därför 

utvecklade för att vara tydliga och definierade. Definitioner för de olika kategorierna och finns 

nedskrivna under genomförande. 

5.2 Urval 
2011 genomfördes förändringar i svenska läroplaner och kursplaner och det skedde 

förändringar i hur de förhåller sig till digitala verktyg. Undersökningen fokuserar på 

introduktionskurser då det inte är alla elever som läser vidare inom matematiken och får 

möjlighet att ta del av det material som kommer senare. Om ett nytt digitalt hjälpmedel 

introduceras först i en av de högre kurserna är det inte alla elever som kommer få möjlighet att 

ta del av den kunskapen. Det som skiljer introduktionskurserna åt är programmen som de riktar 

sig till kurs 1b har valts ut då den riktar sig till en större variation program än 1c och innehåller 

en extra del inom algebra som 1a saknar. Idag finns det både digitala och fysiska läroböcker 

som kan användas i gymnasiet och båda ingår i min kategorisering av läroböcker. I en 

innehållsanalys är det viktigt att urval och frågeställningar är sammanhängande. Urvalet har 

därmed bestått av läroböcker publicerade i koppling till förändringarna i läroplan och kursplan. 

För att omfånget på undersökningen ska bli relevant har ett ändamålsenligt urval utifrån krav 

som har ställts upp använts. Kraven har utarbetats för att på bästa sätt kunna svara på frågorna 

i enlighet med grunden för innehållsanalys (Hartman, 2004). Urvalet består av både tryckta och 

digitala läroböcker. Selander (2011) skriver att utseendet inte skiljer sig mycket mellan digitala 

och tryckta texter. Digitala texter kan vara mer dynamiska med hjälp an interaktiva miljöer på 

ett sätt som tryckta läroböcker inte kan vara. Det är dock svårt för en del att läsa text på en dator 

och att det blir vanligare att läroböcker kompletteras med digitalt material. Och som det även 

går att se i den tidigare forskningen kan finns det anledning att skilja på digitala och fysiska 

läroböcker. Verktyg som kalkylator och GeoGebra är inte aktuella att undersöka enskilt, de 

räknas i undersökningen som digitala verktyg när de nämns i läroböcker. För att en lärobok ska 

vara aktuell för studien ska det vara en lärobok som är tillgänglig för lärare på gymnasieskolor 

under undersökningens genomförande. De läroböcker som är tillhandahållna av förlag har blivit 

tillgängliga utan krav från förlagen. 

Läroböckerna (både digitala och fysiska) riktar sig mot kurs 1b i matematik och fokuserar på 

gymnasiet och inte vuxenutbildning. Om läroböckerna riktar sig mot flera kurser och är därför 

inte är anpassade bara för kurs 1b och eller motsvarande för innan 2011 har de valts bort. 

Undersökningen innehåller både digitala och tryckta läroböcker där de digitala läroböckerna 

motsvarar deras tryckta motpart. Läroböckerna har valts från tiden innan och efter 2011då det 

är detta årtal som är intressant på grund av förändringarna i kursplanerna och läroplanerna. En 

bok från 2017 har valts ut för att få ett större tidsperspektiv. I urvalet har läroböcker mellan 

läroboksserierna som ligger nära varandra i utgivningsår prioriterats i urvalet efter relevans för 

undersökningen. Läroböckerna kommer ifrån två serier utgivna från två stora förlag som riktar 

sig mot samma kurser som var aktuella för deras utgivningsår. Anledningen till att två serier 

undersöks är för att se ifall det finns någon skillnad i utvecklingen av läroböcker mellan 

utgivare. Förlagen som serierna har valts ut från är Gleerups Utbildning AB och Natur & Kultur. 

Båda förlagen är väletablerade i svenska skolor och har lång erfarenhet av att trycka läroböcker. 
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Nyare förlag och företag som nyligen har börjat ge ut läroböcker har valts bort då de inte har 

läroböcker sedan innan 2011 

5.3 Material 
I undersökningen har följande läroböcker undersökts: Exponent A Gul (ExpA04), Exponent 1b 

gul (Exp1b11), Exponent 1b gul (Exp1b17), Matematik 4000A (Ma4A07) och Matematik 5000 

(MA51b11). 

Lärobok Typ  Kurs Publicerad 

År 

Förkortning Förlag 

Exponent A 

Gul 

Tryckt A,  2004 ExpA04 Gleerups Utbildning AB 

 

Exponent 1b 

Gul 

Tryckt 1b 2011 Exp1b11 Gleerups Utbildning AB 

 

Exponent 1b 

Gul 

Tryckt 1b 2017 Exp1b17 Gleerups Utbildning AB 

 

Matematik 

4000 A 

Tryckt A 2007 Ma4A07 Natur & Kultur 

 

Matematik 

5000 

Digital 1b 2011 Ma51b11 Natur & Kultur 

 

Tabell över läroböcker som har valts till undersökningen. 

ExpA04 gul bör vara anpassad enligt lpf94 med förändringarna som genomfördes 2000. Boken 

riktar sig till dem som ska läsa vidare till matematik B och eventuellt matematik C (Gennow, 

Gustafsson & Johansson, 2004). Till ExpA04 Finns också Programinfärgning med enstaka 

uppgifter till matematik A som riktar sig till specifika gymnasieprogram (Olsson, 2007). Dessa 

uppgifter fokuserar på tillämpningen av matematik inom de specifika programmen och 

använder många olika hjälpmedel. Dessa ses som extramaterial i undersökningen och ingår 

därför inte i undersökningen. 

Exp1b11 och Exp1b17 är anpassade efter 2011 års kursplaner och Exp1b17 är ändrad efter 

önskemål och kommentarer ifrån lärare (Gennow, Gustafsson, & Silborn, 2011, 2017).  

Exp1b17 har också tillhörande digitalt material som innefattar samma material som finns i 

tryckta läroboken (med förbehåll för ändringar). Utöver det finns det även två extra laborationer 

för GeoGebra med vektor och geometri. Det finns också simuleringar till fem kapitel varav två 

simuleringar tillhör taluppfattning. Till visa textdelar och exempel från böckerna finns det också 

inspelade videos. Dessa videos är teorigenomgångar av material som finns i tryckta läroboken 

och ses i undersökningen som extra material. Videorna går igenom visa delar grundligare än 

vad boken fast fakta och huvudsakliga innehåll är densamma. Laborationerna hänvisar till 

användandet av digitala verktyg. Simuleringarna är tillägg till det som står i boken. 

Simuleringarna som tillhör taluppfattning nämner inte hur man använder digitala verktyg eller 

uppmuntrar till användandet av dessa.  
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Ma4A07 grön och bör precis som ExpA04 vara anpassad efter lpf94 med anpassningar för 

kursplanerna som kom 2000 (Alfredsson, 2007). Det är okänt om det finns något extramaterial 

till Ma4A07 förutom lärarhandledning. 

Ma51b11 finns både som tryckt och digital och ska enligt förlaget vara anpassad efter lgy11 

(Alfredsson, Bråting, Erixon, & Heikne, 2011). I undersökningen då har den digitala versionen 

granskats. Enligt Natur & Kultur (personlig kommunikation, 15 april 2013) ska det inte finnas 

skillnader i innehållet (fakta, övningar mm) mellan den tryckta. Den digitala utgåvan har extra 

videos till enstaka övningar som visar lösningsexempel. Detta gör att övningen istället fungerar 

som ett exempel istället om eleven väljer att använda videon. Videorna lägger inte till någon ny 

fakta som inte finns i tryckt text. 

Det finns extra material till böckerna i form av lärarhandledning och webbmaterial med mera 

som det inte tas hänsyn i undersökningen då den anses vara extra material som lärare måste 

använda utöver läroböckerna. Det är inte heller konsekvent vilket extramaterial som finns till 

de olika läroböckerna. 

5.4 Genomförande 
Genomförandet är baserat både på Valverde, Bianchi, Wolfe, Schmidt och Houang (2002) och 

Johansson (2003, 2006) som genomför tydliga innehållsanalyser av läroböcker. Metoden har 

fungerat tidigare och är anpassningsbar vid studier av specifika delar och perspektiv i 

läroböckerna. Metoderna som användes i Valverde et al. (2002) har sedan utvecklats och 

Houang och Schmidt (2008) identifierade ett ramverk som även Johansson (2003) också har 

utvecklat från TIMSS studien publicerad av Valverde et al. (2002). Det är detta ramverk 

används i undersökningen med ändringar för att anpassa efter syftet. Undersökningen har delats 

in i två delar, första undersöker vad eleven förväntas läsa och förstå och andra undersöker 

övningar och uppgifter som eleverna förväntas göra. Det är också viktigt att man som forskare 

är medveten både om vad som står och inte står i texten (Bryman, 2002). Det är alltså viktigt 

att tolkningarna är grundade på resultaten som står att finna i texten. 

För att begränsa arbetet på ett tydligt har det genomförts ett urval av delarna i de nya 

kursplanerna där det har skett förändringar i förhållande till digitala verktyg i undervisningen. 

Alla förändringar i kursplan och läroplan undersöks inte då arbetet skulle bli för omfattande 

och  

De delar i centrala innehållet för matematik 1b som benämner digitala verktyg specifikt är 

”Taluppfattning, aritmetik och algebra” och ”Problemlösning” (Skolverket, 2011). Därmed 

kommer kapitel som kan definieras under taluppfattning, aritmetik och algebra att granskas. 

Därmed är det relevant att skilja mellan problemlösningsuppgifter och proceduruppgifter. De 

andra förmågorna används inte i undersökningen då kodningsschemat skulle få för många 

överlappningar. En övning kan tillexempel både vara en problemlösningsuppgift och 

modelleringsuppgift. Problemlösningsuppgifter och proceduruppgifter skils åt genom 

definitioner som presenteras i del 2. 

Taluppfattning och aritmetik kategoriseras tillsammans då taluppfattningen går att ses som en 

del av förståelsen i aritmetiken och alla läroböcker i undersökningen hanterar dessa tillsammans 
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under samma kapitel. Definitionerna är baserade på Matematiktermer för skolan av Kiselman 

& Mouwitz (2008) och är anpassade för undersökningen.  

• Taluppfattning: Att förstå och använda tal i olika situationer och sammanhang. 

Talförståelse innefattar även tallinje, avrundningar och prefix. 

• Aritmetik: Studie av addition, subtraktion, multiplikation, division, potenser och 

rotutdragningar. Det är viktigt att kapitlet eller delkapitlet hanterar studie av dessa 

utryck och inte enbart användning av dem. Ex: Ett geometrikapitel kan använda 

räknesätten utan att studera dem. Övningar som använder ord som räkna, genomför eller 

beräkna räknas till aritmetik och övningar som fokuserar på enheter, antal, talsystem 

och förhållande räknas till taluppfattning. 

• Algebra: Matematik som hanterar algebraiska utryck, algebraiska operationer och 

ekvationer 

• Procent och promille nämns under samband och förändring i lgy11 och räknas därför 

inte in under aritmetik i denna undersökning trots att det är en del av aritmetiken. 

Funktioner behandlas också under samband och förändring i lgy11. Om en lärobok 

behandlar en del av ekvationer under ett funktionskapitel star undersökningen bara 

hänsyn till de delar som kan huvudsakligen kopplas till ekvationer. Skillnad mellan 

ekvationer och funktioner ligger dock också under samband och förändring och räknas 

därför som en del av funktioner och inte ekvationer.  

I underökningen används inte några undre kategorier då ett block till exempel kan innehålla 

både algebraiska utryck och ekvationer eller formler och ekvationer och leda till problem med 

att få kategorierna att utesluta varandra att ett block bara passar in i en klassificering av 

matematiskt innehåll, blocktyp och perspektiv. 

Inom ” Taluppfattning, aritmetik och algebra” för 1b benämns digitala verktyg i specifika delar 

som är starkt kopplade till procedurförmågan. Användning av digitala verktyg nämns också 

under problemlösning och i centrala innehållet för matematik 1b (Skolverket, 2011, 2018). 

Därför är det dessa tre förmågor som undersöks närmare. 

5.4.1 Del 1 

Steg 1 undersöker de delar i läroböckerna som eleverna är tänka att läsa och förstå. Detta 

innefattar Text, Bilder med bildtext och exempel. 

Ett block kategoriseras efter matematiskt innehåll, blocktyp och perspektiv. 

Matematiskt innehåll: taluppfattning/aritmetik eller algebra. Se definitioner ovan. 

Blocktyp: text, bild med bildtext och enskilda exempel. 

En text räknas som sammanhängande tills den avbryts av ny rubrik, exempel eller bild. 

Eventuella diagram och tabeller som ingår i en sammanhängande text avbryter inte texten utan 

räknas som en del av den. Bilder utan bildtexter räknas inte. Sammanfattningar och 

förklaringsbubblor räknas som enskilda texter. Om ett exempel innehåller delar som exempel 

12,a 12,b 12,c räknas det som ett enskilt exempel. 

Perspektiv: Vardagsliv, karaktärsämne, historia, inget.  

För att en text, bild med bildtext eller exempel ska räknas till vardagslivet ska den innehålla ord 

som förekommer i vardagen som cykla, avstånd, ålder, pengar, mm. För att det ska räknas till 
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karaktärsämne ska ord som är specifika för olika karaktärsämnen användas som ljusår, 

protoner, blodtryck, arbetsrätt mm.  

Varje del kategoriseras också efter om det hänvisar till användning av digitala verktyg direkt. 

Det ska alltså inte vara underförstått att ett digitalt hjälpmedel har använts utan det digitala 

hjälpmedlet ska nämnas i text eller visas i bild. För att se her kategoriseringen sker i praktiken 

för att ge ett kvantitativt resultat se bilaga 1. 

För att undersöka vilka delar som innehåller digitala verktyg kommer det även närmare 

anteckningar att användas. Det som antecknas närmare är vilken typ av matematiskt innehåll, 

till exempel potens och rot beräkningar som använd i förhållande till digitala verktyg. 

Anteckningar om hur de digitala verktygen används och presenteras genomförs också. 

 

Exempel från kap 1 i ExpA04 (Gennow, Gustafsson & Johansson, 2004). 

 

Exempel från kap 2 Exp1b11 (Gennow, Gustafsson, & Silborn, 2011). 

5.4.2 Del 2 
Del 2 undersöker övningar och uppgifter som eleverna är tänkta att räkna antingen ensamma 

eller i grupp. Ett block i denna del hänvisar till enskilda övningar. För att se hur blocken 

kategoriseras för att ge ett kvantitativt resultat se bilaga 2. 

Alla övningar som ingår i taluppfattning, aritmetik och algebra undersöks. 

Övningarna kategoriseras efter: Matematiskt innehåll, blocktyp och perspektiv. 

Matematiskt innehåll: taluppfattning/aritmetik och algebra. Se definitioner ovan. 

Blocktyp: procedur, problemlösning och övrigt. 

Med digitala verktyg. 

Matematiskt innehåll: taluppfattning/aritmetik 

Typ av block: Ett exempel. 

Perspektiv: inget. 

 

Utan digitala verktyg. 

Matematiskt innehåll: taluppfattning/aritmetik 

Typ av block: två texter 

Perspektiv: inget 
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Övningar som använder utryck som, beräkna, räkna ut, skriv som, vilket tal, vilket värde mm 

räknas till proceduruppgifter. Proceduruppgifter har också en tydlig procedur som har 

presenterats tidigare i boken i tillexempel text eller exempel. Övningar som kräver att eleverna 

använder en procedur som inte har presenterats i boken eller kräver att de sammankopplar flera 

procedurer för att hitta svaret räknas till problemlösning.  

Anledningen till att undersökning bara tar hänsyn till två av sju förmågor är för att dessa två är 

starkt sammankopplade med användning av digitala verktyg i Lgy11 både innan och efter 2018 

(Skolverket 2011, 2018). 

Perspektiv: Vardagsliv, karaktärsämne, historia, inget. För att en övning ska räknas till 

vardagslivet ska den innehålla ord som förekommer i vardagen som cykla, avstånd, ålder, 

pengar, mm. För att det ska räknas till karaktärsämne ska ord som är specifika för olika 

karaktärsämnen användas som ljusår, protoner, blodtryck, arbetsrätt mm.  

Varje övning kategoriseras också efter om eleverna förväntas använda digitala verktyg eller 

inte. För att det ska räknas som att läsaren förväntas använda digitalt hjälpmedel ska läroboken 

antingen hänvisa direkt till digitala verktyg eller vara av sådan natur att eleven inte förväntas 

utföra den utan digitala verktyg. Exempel: √345
3

. Om det finns räknesätt som presenteras i 

boken eller som eleverna kan förväntas kunna för att lösa övningen. Då räknas det inte som att 

eleven måste använda räknare om uppgiften inte direkt hänvisar till det. I läroböckerna finns 

det delkapitel där de hänvisar till digitala verktyg för alla övningar. Om övningar i sådana 

delkapitel är av sådan karaktär att det inte är möjligt att använda digitala verktyg räknas de inte 

som användning av digitala verktyg. Exempel: att läsa av ett diagram i boken eller skriva en 

text till en ekvation. 

Det är skolverkets definitioner av förmågorna som är skrivna av Juter (2014). Dessa används i 

undersökningen då de delvis är formulerade som de är tänkta att användas i läroplan och 

kursplan. 

Proceduruppgift: Att kunna lösa rutinuppgifter med eller utan hjälpmedel samt kunna välja rätt 

procedur i en given situation (Juter, 2014). I läroböckerna definieraras uppgifter som procedurer 

när en elev förväntas använda samma metod i mer än en uppgift och övningar som bara är till 

för att träna procedurer. Lösningsförslag till denna typ av uppgifter presenteras i regel i exempel 

där proceduren förklaras. 

Problemlösningsuppgift: När man på förväg inte vet hur man ska lösa uppgiften (Juter, 2014). 

I läroböckerna definieras en uppgift som en problemlösning uppgift antingen när boken 

definierar det som en problemlösningsuppgift eller när eleverna förväntas använda en eller flera 

metoder som inte presenterats i boken eller som eleverna kan förväntas kunna sedan tidigare 

studier. 

En uppgift som annars hade kunnat kategoriserats som en annan förmåga kan därför 

kategoriseras under procedur eller problemlösning beroende på hur läroboken hanterar 

uppgiften. Kategorierna ska ses som uteslutande av varandra. vilket innebär att en övning bara 

kan kategoriseras i en av kategorierna. En övning som både innehåller procedur och 

problemlösning kategoriseras som procedur om läroboken har presenterat ett exempel med 

lösning på en likande övning och som problem om boken inte har gjort det. 
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Definitionerna är anpassade för syftet som är att undersöka när läroböckerna direkt uppmuntrar 

till elevernas utveckling i användandet av digitala verktyg. Resultatet kan därför bara användas 

som en hänvisning till hur stora delar av kapitlen som innehåller problemlösning eller inte, och 

tar inte hänsyn till om kvalitén på övningarna. 

Även i denna del används anteckningar. Det antecknas också närmare vilken typ av matematiskt 

innehåll, till exempel potens och rot beräkningar som använd i förhållande till digitala verktyg. 

Anteckningar om hur de digitala verktygen används och presenteras genomförs också 

 

Exempel från Ma4A07 (Alfredsson, 2007). 

 

Exempel från Ma51b11 (Alfredsson, Bråting, Erixon, & Heikne, 2011). 

5.5 Metoddiskussion 
I undersökningen har både kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys använts. Den kvantitativa 

analysen hade till syfte att undersöka i vilken mängd digitala verktyg används i olika kategorier. 

En kvantitativ textanalys är välanpassad till syftet och kodningsschemat baserades på liknande 

tidigare studier. Den kvalitativa innehållsanalysen har fungerat som ett bra komplement till den 

kvantitativa analysen och sätter uppgifterna i ett större perspektiv. Utan den kvalitativa analysen 

hade resultatet blivit för fokuserat på siffror och visat skillnader i sammanhangen. 

Kodningsmanualen i den kvantitativa analysen behövdes omarbetas två gånger innan den gick 

att applicera på alla läroböcker i undersökningen. Det innebar att när det sista 

kodningsmanualen var utvecklad var den lätt att applicera på alla läroböcker. Det innebar också 

att den kvantitativa delen i undersökningen emellertid gav mindre information än vad som var 

planerat från början. Den kvalitativa delen blev därmed ett bra komplement till den kvantitativa 

för att ge en mer komplett bild av materialet. 

Tidigt i omarbetningen av kodningsmanualen delades undersökningen upp i två delar. Första 

delen undersöker det som eleven ska läsa och förstå och andra delen i det som eleven ska arbeta 

med som övningar och uppgifter. Anledningen till att uppdelningen behövdes genomföras var 

Utan digitala verktyg 

Matematiskt innehåll: algebra 

Typ av block: Procedur 

Perspektiv: ingen 

Övning 20 utan digitala verktyg.  

Övningar 21 & 22 med digitala verktyg 

Matematiskt innehåll: taluppfattning/aritmetik 

Typ av block: 20 & 22 övrigt, 21 procedur 

Perspektiv: inga 
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för att övningar annars hade blivit dominerande och dolt eventuellt resultat som nu finns i först 

delen. I Exp1b11 är antalet texter, bilder med bildtexter och exempel 183 medans det finns 434 

övningar, mer än dubbelt så många.  

Det som inte går att läsa av med kodningsmanualen är underförstådda meningar som finns i 

vissa uppgifter. Det kan alltså vara underförstått att digitala verktyg ska användas i vissa 

övningar som kodningsmanualen inte har kunnat kategorisera som användning av digitala 

verktyg. Det har istället tillåtit att bara övningar och texter där användning av digitala verktyg 

är tydliga för läsaren har kunnat kategoriseras. Metoden tillåter inte slutsatser om elevers och 

lärares faktiska användning av digitala verktyg i undervisningen. Om en elevs eller lärares 

faktiska användning av digitala verktyg hade undersökt hade klassrumsundersökningar varit 

bättre lämpade. Studien visar alltså vilka möjligheter läroböcker ger kring användning av 

digitala verktyg inte faktisk användning som sker i klassrummet. 

Materialet valdes ut med ett ändamålsenligt urval och har fungerat bra för att besvara på 

frågeställningarna i undersökningen. Det är fullt möjligt att ett annat urval hade kunnat ge ett 

lite annorlunda resultat. Läroböckerna som valdes ut uppfyller kraven för ändamålet och ger 

också en bra överblick över de läroböcker som används i svensk gymnasieskola och är 

publicerade av svenska förlag. Att två av läroböckerna i urvalet ligger nära förändringarna i 

kursplanerna kan innebära att de inte har kunnat göra anpassningar för de nya kursplanerna. För 

att se ifall tidsavstånd till ny läroplan är en faktor som påverkar resultatet valdes medvetet en 

läroboksserie som också har en lärobok från 2017 valts som en del i undersökningen. I Ma-

serien undersöktes en digital lärobok som ska vara likvärdig med den tryckta läroboken och 

därför inte ska ge någon skillnad i resultat. Som det sedan kommer diskuteras närmre i 

kopplingar till tidigare forskning finns det anledning att tro att val av läroboks-serie kan ha en 

påverkan på resultatet och att jämföra olika serier kan ge ett mer komplext resultat än vad som 

annars hade visats i undersökningen. Usiskin (2013) tar upp sin studie att det är skillnader 

mellan digitala och tryckta läroböcker i undervisningen. Detta är dock inga skillnader som har 

påverkat undersökningen 

Kort om reliabilitet och validitet 

För att en innehållsanalys ska ses som pålitlig ska den ha utförts utan snedvridningar och 

fördomar i så stor utsträckning som möjligt och betyda samma sak för alla inblandade 

(Krippendorff, 2004). Reliabiliteten testas genom att två forskare använder samma 

kodningsmanual för att undersöka materialet och sedan genomförs statistiska test för att stärka 

reliabiliteten (Krippendorff, 2004). I denna undersökning är det bara en forskare som har använt 

kodningsmanualen och därför kan reliabiliteten inte styrkas med hjälp av statistiska test. Istället 

har andra metoder som diskuteras nedan har använts för att styrka undersökningen. 

Validitet handlar om hur metoden mäter det som undersökningen vill besvara (Krippendorff, 

2004). Utifrån den delen har underökningen en bra validitet även on reliabiliteten inte kan 

bestämmas. Enligt Krippendorff är en god validitet beroende av en bra reliabilitet, emellertid 

ger en bra reliabilitet inte alltid ger en bra validitet. Då undersökningen inte kan styrkas av en 

bra reliabilitet har validiteten arbetats med genom andra metoder. För att öka validiteten 

användes en kodningsmanual som är baserad på tidigare kodningsmanualer som Houang och 

Schmidt (2008) och Johansson (2003) har utarbetat. Definitionerna som har använts för att 
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undersöka förmågor är baserade på skolverkets definitioner som används i svenska skolan. 

Procedur och problemlösningsförmågan valdes då problemlösning presenteras tydligt i 

kursplanen och procedur är en bra kontrast för att definiera problemlösning. Den kvalitativa 

undersökningen uppkom som ett komplement till den kvantitativa undersökningen och har på 

sätt tillhandahållit information som den kvantitativa inte hade möjlighet till. Dessa 

undersökningar har också komplimenterat varandra och ökar därmed validiteten.  

För att stärka reliabiliteten och validiteten har både metoden och resultatet presenterats tydligt. 

Kodningsmanualen är också baserad på tidigare underökningar om läroböcker och anpassad för 

undersökningen. För att metoden ska vara återupprepningsbar har både metod genomförande 

och kodningsmanual presenterats i undersökningen. I bilagorna finns också mallarna som har 

använts i praktiken för att få fram diagrammen. Dessa kan användas igen av andra forskare 

tillsammans med definitionerna i metod och genomförande för att granska resultatet. Både de 

kvantitativa och kvalitativa delarna i underökningen är till för att bekräfta varandra. Den 

kvantitativa för att ta reda på hur många och den kvalitativa för att berätta om deras natur. Den 

kvalitativa delen berättar därmed vilka delar som kar klassats som digitala verktyg i den 

kvantitativa delen. Kodningsschemats kvalité har styrkts genom att den har testats på olika 

kapitel från de olika böckerna. Bryman (2002) presenterar olika fällor och fel som kan uppstå 

vid utformning av ett kodningsschema. Ett kodningsschema ska vara täckande för alla relevanta 

kategorier i undersökningen (Bryman, 2002). Det ska vara ömsesidigt uteslutande kategorier 

(Bryman, 2002). Tydliga instruktioner och analysenheter (Bryman, 2002). Tester ska också 

genomföras för att testa dessa delar innan undersökningen börjar (Bryman, 2002). I 

undersökningen har dessa delar arbetats med mellan testerna för att säkerhetsställa att schemat 

är välanpassat för undersökningen. För att få fram kategorier som är både täckande och 

uteslutande för varandra har tydliga definitioner som är relevanta för underökningen tagits fram. 

Tydliga instruktioner presenteras i genomförandet tillsammans med bilagorna och 

analysenheterna presenteras tydligt i material. 
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6 Resultat  

Resultatet presenteras i två delar och varje del är uppdelad efter lärobokserie med den äldsta 

boken först. Del 1 är resultatet av undersökningen om vad eleverna förväntas läsa och förstå, 

texter, bild med bildtext och exempel som finns i böckerna. Del 2 är resultatet av 

undersökningen om vad eleverna förväntas göra det inkluderar övningar, tester, sant och falskt, 

diskussioner och utmaningar. För varje lärobok presenteras först resultatet i den kvantitativa 

undersökningen och sedan resultatet för den kvalitativa undersökningen tillsammans med några 

kommentarer till båda undersökningarna. 

6.1 Resultat i del 1, läsa och förstå 

6.1.1 Exponent 

 

Diagram 1. Fördelning av matematiskt innehåll i antal 

 
Diagram 2. Fördelning av blocktyper i antal 
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Diagram 3. Fördelning av perspektiv i antal 

Det finns få delar i ExpA04 som direkt kopplar till användning av digitala verktyg i någon form 

i text eller i exempel. När en sådan koppling görs är det i direkt benämning av antingen hur 

man slår in det på en räknare eller hur en grafisk lösning av en ekvation ser ut på en grafräknare. 

Det är grundläggande genomgångar om knapparnas utseende på räknaren och hur det ser ut i 

grafräknarens fönster. Väldigt lite i texten kopplar användningen av räknare eller andra digitala 

verktyg till vardagen eller andra karaktärsämnen. Det enda undantaget är i ett exempel för 

grafisk lösning av ekvationer där de visar hur man kan räkna ut en årlig tillväxt av obligationer. 

Här är det fokus både på matematiska innehållet och hur den kan lösas med hjälp av en 

grafritande räknare. I exemplet visar de hur grafen ser ut på räknaren och inte hur knapparna 

ser ut. De matematiska delar där digitala verktyg förekommer är de fyra räknesätten, 

bråkberäkningar, potenser och ekvation.  

Exp1b11 hänvisar nästan lika ofta till digitala verktyg i text och exempel som ExpA04 med 

mindre förändringar i vilken typ matematiskt innehåll där de hänvisar till användning av digitala 

verktyg. Fokus har förflyttats från taluppfattning och aritmetik till användning av digitala 

verktyg inom algebra med procedurlösning av rotekvationer. Det som finns kvar i 

taluppfattning och aritmetik är att man i regel bara nämner hur knappen ser ut på miniräknaren. 

Något som har tillkommit är grafisk lösning av ekvationer med grafritande räknare eller dator 

med GeoGebra som exempel. Det finns inga beskrivningar av hur man kan ha användning av 

grafritande hjälpmedel eller räknare i vardagslivet eller andra karaktärsämnen. Användning av 

räknare inom aritmetik har minskat jämfört med ExpA07 och i början av kapitel ett står det att 

läsaren förväntas kunna använda en räknare sedan tidigare. Där digitala verktyg kopplas i en 

historisk synvinkel är det i en bildtext till en gammal kinesisk räknare som tekniskt sett inte är 

ett digitalt hjälpmedel. Räknaren benämns som en föregångare till digitala verktyg fast inte hur 

eller varför den användes. De gångerna användning av digitalt hjälpmedel nämns i samband 

med vardagsliv är i potensekvationer och uträkningen av sida på en tomt. I det exemplet är det 

inte det digitala hjälpmedlet som är viktigt utan texten berättar att det finns en knapp på räknaren 

som kan användas för beräkning av kvadratrötter.  
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Även i Exp1b17 liknar Exp1b11 till viss del i användning av digitala verktyg i text och exempel. 

Användning av räknare är det fokuserat på rotekvationer och grafisk lösning av ekvationer. Det 

har inte blivit några fler kopplingar mellan digitala verktyg och vardagsliv eller andra 

karaktärsämnen. I text och övningar har det inte skett några större förändringar från Exp1b11 

det är fortfarande hänvisningar till hur knappen ser ut på räknaren och GeoGebra som exempel 

på en grafräknare. Även samma kopplingar till historia och vardagsliv görs som i Exp1b17. Det 

har skett mindre förändringar i antal av var digitala verktyg nämns. Det har tillkommit 

benämningar i taluppfattning och aritmetik och minskat något i algebra.  

6.1.2 Matematik 4000 och 5000 

 
Diagram 4. Fördelning av matematiskt innehåll i antal 

 
Diagram 5. Fördelning av blocktyper i antal 
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Diagram 6. Fördelning av perspektiv i antal 

Resultatet för Ma4A07 liknar till stor det resultatet i ExpA04. Ma4A07 har större anknytning 

till vardagslivet. Skillnaderna i blocktyp jämtemot ExpA04 förklaras av att Ma4A07 arbetar i 

större grad med exempel medans ExpA04 arbetar mer med textförklaringar. Det handlar 

därmed om att uppläggen i böckerna har mindre skillnader och inte skillnader i förhållande till 

digitala verktyg.  

Sidorna 46 och 47 har temat att räknare är ett användbart verktyg vid problemlösning. Sidorna 

tar också upp när det är lämpligt att matematiskt använda räknare. Följande sidor i delkapitlet 

handlar dock om hur man med olika trick kan undvika att behöva använda räknare som 

överslagsräkning mm. Det finns också ett exempel på sid 56 där man jämför resultatet mellan 

överslagsräkning och räknaren. Ma4A07 hanterar också användandet av kalkylprogram och hur 

de fungerar bland annat i uträkning av kostnad för mobilabonnemang. I övriga delar där digitala 

verktyg nämns i text och exempel är att en övning har räknats ut på räknare. Några matematiska 

ämnen som tas upp i samband med räknare är potenser, ekvation (kalkylblad) och 

multiplikation/division.  

Det har skett en mindre ökning i antalet gånger Ma51b11 hänvisar till digitala verktyg jämfört 

med Ma4A07 har det inte blivit något större variation i antalet perspektiv. Användningen av 

kalkylprogram finns kvar och har flyttats till statistikkapitlet. Det finns fortfarande delar där 

digitala verktyg nämns är i form av förklaringar av räknaren hur knapparna ser ut. Det görs 

bland annat i samband med parenteser, bråktal, potenser och rottecken. Det har också införts 

ett delkapitel som hanterar grafisk lösning av ekvationer och olikheter, dock är det bara ett av 

tre exempel där de hänvisar till grafräknare. I kapitlet som hanterar ekvationer finns det 

genomgångar av grafräknare fast inte i delkapitlet som hanterar genomgången av grafisk 

lösning av ekvationer utan graferna tillhörande det delkapitel kan jämställas med handritande 

grafer. Sidorna som behandlar räknare som ett användbart verktyg vid problemlösning och när 

det är lämpligt att använda räknare har försvunnit och kvar är avrundning av decimaler. När 

digitala verktyg kopplas till ett karaktärsämne eller vardagslivet är det först förklaring med 

ämnet och sedan en hänvisning till att man ska kolla hur ens egna räknare fungerar. Exempel: 

Man kan skriva jordens massa med grundpotenser sedan och läsaren uppmanas sedan att kolla 

hur grundpotenser med egna räknaren. Det görs lösa kopplingar mellan ämnet och räknaren. 
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Ett exempel på när det kopplar till vardagsliv är köp i affären och att man kan räkna ut slutpris 

med räknare eller ett ungefärligt slutpris med överslagsräkning. Inom algebra är det ofta ren 

procedurräkning med potenser och rötter som kopplas dill digitala verktyg. Det är helt klart 

räknarfunktioner som dominerar bland digitala verktyg. 

6.2 Resultat i del 2, övningar 

6.2.1 Exponent  

 

Diagram 7. Fördelning av matematiskt innehåll i antal 

 

Diagram 8. Fördelning av blocktyp i antal 
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Diagram 9. Fördelning av perspektiv i antal.  

Resultatet i ExpA04 speglar resultatet i del 1. Det är stort fokus på att använda räknare i 

proceduruppgifter och i aritmetik. Det finns tre övningar i algebra som använder digitala 

verktyg är två övningar i grafisk lösning av ekvationer varav en är proceduruppgift och den 

andra är en problemlösning av sidnummer i en bok. Det finns också en övning där en person i 

övningen har använt Excelblad för att beräkna intäkter som ett exempel på hur Excel kan 

användas. Läsaren måste dock inte använda Excel själva i kommande övningar. Där finns några 

uppgifter som använder ekvationer med procent fast i kapitlet innan uppmanas eleverna till att 

räkna dessa procentsatser för hand och hänvisas inte till räknare. 

I taluppfattning och aritmetik är alla övningar som använder digitalt hjälpmedel av något slag 

proceduruppgifter som hänvisar till en räknare. Ofta består dessa uppgifter av att räkna om en 

tidigare uppgift som eleven har räknat utan räknare innan. Ex uppgift 1078 är att beräkna en 

procedur utan räknare och uppgift 1079 är att räkna uppgift 1078 med en räknare. 

Det är ungefär 4% av de undersökta övningarna där eleverna ska eller förväntas använda 

digitala verktyg.  

Del 2 i undersökningen av Exb1b11 speglar också del 1 fördelningen mellan användning av 

digitala verktyg. Fokus ligger på algebra med grafisk lösning av ekvationer och olika 

rotekvationer. Det är inom algebra som det har skett en positiv utveckling i antal jämfört med 

ExpA04. I Exp1b11så har användning av digitala verktyg inom taluppfattning och aritmetik 

nästan har försvunnit jämfört med ExpA04. Inom taluppfattning och aritmetik sär det i två 

uppgifter där eleverna ska eller behöver använda räknare för att lösa övningen. Beräkna 

övningar med de fyra räknesätten med räknare och skriva om bråk till decimal med räknare 

förekommer som övningar i boken. Inom algebra är det lite mer variation i uppgifterna där 

digitala verktyg ska användas. Det finns lite större koppling till vardagslivet fast ingen koppling 

till karaktärsämnen. Övningar som använder digitala verktyg i något typ av problemlösning 

handlar om att ta reda på radie och volym av geometriska former och sida på lägenhet. De 

övningar som kopplar till vardagsliv kopplar till pengar på ett konto, räkna ut hur långa lister 

som behövs i en lägenhet, accelerationen av en bil och vad ett mobilabonnemang kostar. I 

övningar med digitala verktyg är räknaren dominerande förutom i grafisk lösning av ekvationer 
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då de hänvisar till grafritante räknare eller program. Det har skett en ökning från ungefär 4% 

till ungefär 11% för antalet övningar där eleven ska eller förväntas använda digitala verktyg.  

Precis som i övriga resultat speglar resultatet i del 2 för Exp1b17 resultatet i del 1 i fördelningen 

av användning av digitala verktyg i det matematiska innehållet. Det finns en mindre ökning i 

användning av digitala verktyg det är också samma fokus på algebra med grafisk lösning av 

ekvationer och lösning av olika typer av rotekvationer. Kopplingen till vardagslivet har också 

ökat däremot är de av samma typ som innan. Det är speciellt i samband med grafisk lösning av 

ekvationer som problemlösning har ökat med tillslag av några uppgifter under blandade 

övningar. Det har skett en ökning på antalet övningar som använder digitala verktyg från 

ungefär 11% till ungefär 12.5% 

6.2.2 Matematik 4000 och 5000 

 
Diagram 10. Fördelning av matematiskt innehåll i antal 

 
Diagram 11. Fördelning av blocktyp i antal 
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Diagram 12. Fördelning av perspektiv i antal 

Det är fler övningar i Ma4A07 än i ExpA04 där eleverna uppmanas eller förväntas använda 

digitala verktyg. Anledningen till detta är att i slutet av varje kapitel där det finns blandade 

övningar. Övningarna är uppdelade i två delar en där de inte ska använda digitala verktyg och 

en där de ska. Det innebär ungefär 10-15 extra övningar per kapitel där eleverna förväntas 

använda digitala verktyg. Majoriteten av dessa övningar är problemlösningsuppgifter som 

kopplar till vardagslivet. Några exempel på teman är recept, energiförbrukning, inkomst/utgift, 

poängräkning och koldioxid. Det finns också enstaka proceduruppgifter bland dessa övningar 

som ekvationslösning. Utöver dessa blandade övningar finns det proceduruppgifter med de fyra 

räknesätten, kontroll med räknare, och potensräkning. Det finns också 

problemlösningsuppgifter kopplade till potensräkning som kopplar till fond, tillväxthastighet 

och radioaktivt avfall. Övningarna med kalkylblad kräver inte att eleven använder ett digitalt 

hjälpmedel då allt som eleverna behöver står i läroboken. 

Ma51b11 speglar inte resultatet i del 1 utan lägger större fokus på algebra än för taluppfattning 

och aritmetik än vad del 1 gjorde. Antalet övningar som där läsaren ska eller förvändas använda 

digitala verktyg har ökat från 53st till 97st. Vilket innebär en ökning från ungefär 7% till ungefär 

13%. Ma51b11 har precis som Ma4A07 blandade övningar i slutet av varje kapitel som är 

uppdelade i en del utan räknare och en del med räknare. Dessa blandade övningar ökar antalet 

uppgifter där digitala verktyg används. 

Proceduruppgifter där digitala verktyg ska användas är vid kontroll av tidigare genomförd 

räkning med hjälp av räknare, tolka vad räknaren visar räkna med potenser och rötter och 

ekvationer med svårare procentberäkningar. Några problemlösningsuppgifter som kopplar till 

vardagsliv eller karaktärsämne handlar om: Kostnadsberäkningar, Areaberäkningar med golv 

och lister till ett rum, bromssträcka, radioaktivitet, Folkmängd, ränta och koldioxid. Det finns 

uppgifter till grafisk lösning av ekvationer och olikheter fast det är bara i en uppgift där eleverna 

behöver använda ett digitalt hjälpmedel då de andra redan har tillhörande grafer.  
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7 Diskussion 
Syftet för denna undersökning har varit att undersöka hur läroböcker i matematik har utvecklats 

i förhållande till digitala verktyg. Först diskuteras metoden och hur den har påverkat resultatet. 

Även fördelar och nackdelar med metoden presenteras. Därefter diskuteras resultaten av 

granskningen av läromedlen. Diskussionen genomförs genom att belysa likheter och skillnader 

i resultatet och hur det överensstämmer med tidigare forskning. Det görs också en diskussion 

kring kopplingen till tidigare forskningen.  

7.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen sker i koppling till frågeställningarna för att sedan sammanfattas. Till 

första frågan används resultatet i den kvantitativa undersökningen. Den andra frågan besvaras 

med hjälp av den kvalitativa undersökningen. De frågor som undersöks är: Finns det någon 

förändring i hur ofta digitala verktyg används i läroböckerna över tid? Och i vilka sammanhang 

berörs och används digitala verktyg i läroböckerna och hur förändras dessa över tid?  

Finns det någon förändring i hur ofta digitala verktyg används inom de olika 

sammanhangen? 

Del 1 i undersökningen visar när digitala verktyg används och nämns i text, bild med bildtext 

och exempel/beskrivning. Det är också uppdelat på två matematiska områden 

taluppfattning/aritmetik och algebra. Olika övergripande perspektiv undersöks också som 

koppling till vardagsliv, karaktärsämne och historia. 

I en jämförelse mellan ExpA04 och ExpB11 finns det en liten ökning i antalet gånger digitala 

verktyg nämns i de delar eleverna ska läsa och förstå. I det matematiska innehållet ökar antalet 

gånger digitala verktyg nämns inom algebra i samband med att antalet delar som eleverna ska 

läsa och förstå ökar. Fast i taluppfattning och aritmetik minskar antalet gånger digitala verktyg 

används. Det kan förklaras av att det i början av kapitlet står att läsaren redan förväntas kunna 

använda en räknare sedan tidigare kurser. Resultatet visar också att det också är inom algebra 

som användning av digitala verktyg ökar i text och exempel. Det sker inte en förändring i om 

digitala verktyg används i text eller exempel mellan böckerna. Det går heller inte att hitta någon 

utveckling i vilka perspektiv digitala verktyg används mellan ExpA04 och ExpB11.  

Exp1b11 och Exp1b17 är väldigt lika varandra i när de kopplar till digitala verktyg. Den största 

förändringen är att medans de ökar antalet gånger de kopplar till digitala verktyg totalt. Dock 

minskar antalet delar som ska läsas och förstås inom taluppfattning och aritmetik. Det finns i 

stort sätt ingen variation i kopplingen mellan digitala verktyg och olika perspektiv trots att alla 

kursplaner skriver att kopplingar till vardagsliv och studieinriktning eller andra karaktärsämnen 

ska göra i undervisningen både med och utan digitala verktyg.  

Mellan Ma4A07 och Ma51b11 är det väldigt lite förändringar, speciellt i jämförelse med Exp-

serien. Det sker en ökning i antalet gånger digitala verktyg nämns i text med en minskning i 

antalet gånger de används i exempel. Det sker också ett mindre antal kopplingar till vardagslivet 

som förvisso halveras från 4-2st. Det är dock ett litet antal från början att förändringen inte blir 

märkbar. Antalet förändringar är går att likna med antalet förändringarna mellan Exp1b11 och 

Exp1b17.  
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Del 2 i undersökningen har undersökt övningar som läroboksförfattaren har tänkt att eleverna 

ska genomföra. Uppgifterna delas upp efter taluppfattning/aritmetik och algebra samt 

perspektiv precis som i del ett. De delas också upp i procedur, problemlösning och övning. 

Mellan ExpA04 och Exp1b11 har antalet övningar i Algebra som kopplar till digitala verktyg 

ökat från 3st-47st. Denna ökning motsvarar nästan samma ökning i övningar som inte använder 

digitala verktyg. Samma proportionella ökning finns inte i taluppfattning och aritmetik där det 

istället har skett en minskning från 8-2st. Det som har försvunnit i kapitlen är uppgifter som 

hänvisar till att räkna om en tidigare uppgift med räknare. Både antalet proceduruppgifter och 

problemlösningsuppgifter har ökat i böckerna. I båda böckerna är det ett högre fokus på 

procedur i användning av digitala verktyg. Det finns heller ingen större variation på de olika 

perspektiven. Även om antalet övningar som kopplar till vardagsliv har ökat med 3st har antalet 

övningar som inte kopplar till perspektiv alls ökat med 35st. Ökningen i användning av digitala 

verktyg kan därför ses som liten i Exp-serien. 

Mellan Exp1b11 och Exp1b17 har antalet algebraövningar som kopplar till digitala verktyg 

ökat. Det har också blivit fler problemlösningsövningar med digitala verktyg ökat och börjar 

närma sig procedurövningar. Användningen av digitala verktyg i taluppfattning/aritmetik är 

nästan obefintlig då eleverna ha arbetat med det tidigare. Det har och skett en mindre ökning 

på antalet övningar som kopplar till vardagslivet även om det fortfarande inte är många. Jämfört 

med ExpA04 har Ma4A07 fler övningar där eleverna ska använda digitala verktyg. Detta är 

beroende av att både Ma4A07 och Ma51b11 har avslutande övningar i varje kapitel uppdelade 

efter ifall digitala verktyg ska användas eller inte. Ökningen av antalet övningar som använder 

digitala verktyg mellan Ma4A07 och Ma51b1 är 23-57stycken för algebra och 30-40stycken 

för taluppfattning/aritmetik. Vilket är en markant ökning för taluppfattning och aritmetik 

jämfört med den i Exp böckerna. Majoriteten av övningarna som är i slutet av varje kapitel där 

läsaren ska använda digitala verktyg är problemlösningsövningar med enstaka 

procedurövningar. Det innebär också att det finns en jämnare fördelning på procedurövningar 

och problemlösningsövningar både i böckerna och ökning mellan böckerna. Ma4A07 har en an 

fördelning på perspektiv där digitala verktyg används. Precis som i Exp-serien är det bara 

kopplingar till vardagslivet och inget annat perspektiv som ökar i Ma-serien.  

Det som syns i båda delarna är att Exp-serien fokuserar på algebra som kopplingar till digitala 

verktyg i Exp1b11 och sedan sker det lite förändringar till Exp1b17. Ma-serien har en jämnare 

fördelning mellan de matematiska innehållen. Detta kan bero på att processerna som leder till 

de olika serierna har två att olika tolkningar av kursplanen där taluppfattning aritmetik och 

algebra kopplas till digitala verktyg i kursplanen (Skolverket, 2011). Då alla undersökta delar i 

läroböckerna ska koppla till digitala verktyg är det inte specificerat att alla delar måste koppla 

lika mycket till digitala verktyg enligt kursplanen (Skolverket, 2011). Fördelningen av digitala 

verktyg i Läroböckerna speglar istället hur boken är upplagd och hur upplägget påverkar 

innehållet. I del 2 ökar antalet övningar med digitala verktyg mest i Ma-serien däremot har Exp-

serien har störst ökning med 7% enheter jämfört med Ma som har en ökning på 6% enheter. 

Medans Ma-seriens upplägg innebär att de har en jämnare ökning och en större total ökning av 

användning av digitala verktyg i antal. Exp-seriens upplägg leder istället till större förändringar 

mellan blocken och en större procentuell ökning. Ma-serien har också en större ökning av totala 

antalet uppgifter jämfört med Exp-serien vilket tillåter att fler uppgifter med digitala verktyg 
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läggs till. Båda serierna ökar i antalet gånger de använder problemlösning i olika 

problemlösningsuppgifter. Ma-serien går från 28st till 51st och Exp serien gör en ökning från 

1st till 15st. Ma-serien gör störst ökning i användning av digitala verktyg bland 

problemlösningsuppgifter Exp-serien gör istället störst ökning på proceduruppgifter från 10st 

till 34st. Medans Ma-serien har en jämn ökning på både procedur och problemlösningsuppgifter 

lägger Exp-serien större fokus på procedur. Ma-serien slutar dock med fler övningar där digitala 

verktyg använd i både procedur och problemlösningsuppgifter. Ma serien har också större 

fördelning på perspektiv och speciellt det vardagliga perspektivet dock spelar även här totala 

antalet övningar roll då M51b11 har ungefär 8% av övningarna som både kopplar till ett 

perspektiv och Exp1b11 har ungefär 1.5%. Det är dock en större procentuell skillnad än totala 

antalet övningar som kopplar till digitala verktyg där M51b11 ligger på ungefär 13% och 

Exp1b11 ligger på ungefär 11%.  

I vilken kontexter nämns och används digitala verktyg i läroböckerna? 

I text och exempel använder ExpA04 text och exempel för att förklara hur olika delar på 

räknaren ser ut, oftast hur knapparna ser ut och hur det ser ut i fönstret på en grafritande räknare. 

I ExpA04 görs det mycket färre perspektivkopplingar jämfört med beskrivningar av räknare 

och det finns ingen del där digitala verktyg är i fokus. Detta syns tydligt när man kollar på 

kontexter bland övningarna i kvantitativa undersökningen. Digitala verktyg funderar i regel 

som ett tillägg till matematiken i läroboken. Det är grundläggande användningar av räknare i 

procedurövningar som potenser, bråk och potenser med väldigt lite koppling till andra ämnen. 

Undantaget i koppling till vardagsperspektivet är Excelblad som eleverna ska använda för att 

beräkna intäkter och ett liknande exempel med obligationer. Andra sammanhang där eleverna 

ska använda digitala verktyg är för att räkna om tidigare taluppfattning och aritmetikuppgifter. 

Den huvudsakliga kontexten för digitala verktyg i ExpA04 är alltså att rena matematiska 

uträkningar med väldigt få perspektiv. I jämförelse har Exp1b11 fler kopplingar i vardagslivet 

speciellt inom algebran och har även viss koppling till geometrin (koppling mellan matematiska 

ämnen). Dessa kopplingar görs i form av att man behöver räkna ut ytor i en lägenhet för att 

köpa material, känna till hur snabbt bilar accelererar. Det görs också koppling till personliga 

ekonomin genom att beräkna pengar på kontot och kostnader för abonnemang. Exp1b11 

erbjuder därmed en marginellt större variation i innehållet i övningarna än vad ExpA04 gör. 

Det görs fortfarande hänvisningar till utseende på knappar på räknare och grafräknare och till 

GeoGebra i mindre utsträckning. Det finns alltså en något större variation på kontexter där 

digitala verktyg nämns och vilka digitala verktyg som används. Digitala verktyg är inte längre 

bara kopplad till matematiska uträkningar utan även exempel på digitala verktyg i vardagslivet 

blir vanligare. Mellan Exp1b11 och Exp1b17 har förvisso antalet kopplingar till vardagslivet 

ökat däremot har de samma kontext i båda läroböckerna. Hur länge kursplanen har varit i bruk 

innan upplagan av läroboken utgavs påverkar därmed inte undersökningen i någon större 

utsträckning.  

Ma4A07 har precis som ExpA04 få kopplingar till vardagslivet i text och exempel. Ma4A07 

har istället fler kopplingar till dessa kontexter i övningar. Olika teman där digitala verktyg 

används i Ma4A07 är uträkning av kostnader med både kalkylprogram och räknare, 

energiförbrukning, procentuella tillväxthastigheter av både pengar och befolkning och 

koldioxid. Det finns också rena matematiska uträkningar med digitala verktyg i både 
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taluppfattning/aritmetik och algebra. Ma51b11 gör liknande kopplingar i kontext som Ma4A07 

däremot har antalet av dem ökat. De delar som har tillkommit i användning av digitala verktyg 

är geometriberäkningar med algebra. Några exempel är area på ett golv länden lister som 

behövs till ett rum bromssträcka för fordon med olika hastigheter och radioaktivitet. Båda 

serierna delar alltså vissa teman speciellt i senare utgåvor av läroböckerna. Ma-serien har också 

precis som Exp-serien delar där de bara förklarar hur räknaren fungerar eller att något räknas 

med räknare. Förklaring av hur det digitala hjälpmedlet fungerar eller uppmaning till läsaren 

att ta reda på hur det fungerar kommer nog inte att försvinna då de behövs ifall författaren inte 

kan anta att läsaren redan känner till det.  

Några kopplingar till 2011 och 2018 års kursplaner 

Det är tydligt att Exp-serien inte har lika många delar som kopplar till metoder för beräkningar 

inom vardagslivet och strategier för användning av digitala verktyg som Ma-serien. En del av 

2011 och 2018 års kursplaner är att eleverna ska utveckla sin förmåga inom digitala verktyg 

(Skolverket, 2011, 2018). Båda serierna utarbetar algebraiska och grafiska metoder för att lösa 

linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer. Däremot är det inte alltid de grafiska 

metoderna i läroböckerna kräver att eleverna använder digitala verktyg. Detta stämmer bra med 

kursplanerna för kurs 1b som fastställer att både grafiska och algebraiska metoder ska användas. 

(Skolverket, 2011, 2018). Ma-serien är också marginellt bättre på att använda digitala verktyg 

i problemlösning då de i slutet av varje kapitel har övningar dedikerade till detta. Användning 

av digitala verktyg i problemlösning blir viktigare för 2018 år kursplan och tas även upp i 

kursplanen för 2011 (Skolverket, 2011, 2018).  

I framtida förändringar i kursplanerna har det skett mindre förändringar i hur digitala verktyg 

ska användas i undervisningen (Skolverket, 2018). Delar av de framtida förändringarna finns 

delvis redan implementerade i serierna på olika sätt. Eleverna ska bland annat kunna använda 

digitala verktyg för att lösa olika problem. Båda serierna visar att de alltmer använder digitala 

hjälpmedel vid problemlösning jämfört med äldre kursplaner. Övergripande sker det också fler 

kopplingar till vardagslivet i allmänt även om Ma1b11 minskar sin koppling till vardagsliv i 

delar som eleverna ska läsa också förstå. Det går inte att argumentera för ifall läroböckerna 

uppfyller kursplanen för kurs 1b eller inte. Istället finns det möjligheter för läraren att välja 

material från läroböckerna och med eget omdöme komplettera med annat material för att 

säkerhetsställa att så är fallet. Det som vi kan se är att det sker en positiv utveckling i antalet 

gånger läroböckerna kopplar till digitala verktyg på olika sätt och att läroboksförfattarna 

försöker anpassa innehållet efter nya kursplaner. 

7.2 Koppling till tidigare forskning och teori 
Det går att se en mindre utveckling i både i hur ofta och i vilka kontexter läroböckerna kopplar 

till digitala verktyg dessa är dock beroende på vilken serie som undersöks. Medans det finns en 

mindre ökning i antalet gånger läroböcker kopplar till digitala verktyg skiljer det sig väldigt 

mycket i vilket matematiskt område förändringarna sker.  

I Exp-serien ökade antalet digitala verktyg används i algebra och är nästan oförändrad i 

taluppfattning/aritmetik. Ma-serien som hade ett annat upplägg på kapitlen gjorde en jämnare 

ökning på antalet gånger de kopplade digitala verktyg i de matematiska innehållen. Speciellt 

Exp-serien och delvis Ma-serien liknar det resultat som Jacobsson-Åhl (2008) hade där han 
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kommer fram till att algebra är ett av de matematiska områden som ser en utveckling i 

läroböckerna. Jacobsson-Åhl menar också att algebran också kopplar mer till vardagliga 

problem i nyare läroböcker. Detta stämmer inte lika bra om man kollar på Exp-serien där det 

inte sker någon större utveckling i antalet problem som kopplar till vardagen. 

Resultatet i denna undersökning går också att jämföra med Brändströms (2002, 2005) resultat 

där det finns vissa skillnader mellan läroböckerna i hur och när digitala verktyg används. 

Brändströms (2002, 2005) visar också att det annars inte har några större skillnader mellan 

böckerna i studien. Det som Ma-serien mest hade gemensamt i utvecklingen över tid är några 

kopplingar till vardagslivet som kostnader, uträkning av area på kolv, intäkter och procentuella 

förändringar på till exempel pengar. Fördelningen av användningen av digitala verktyg mellan 

de olika kategorierna i kvantitativa undersökningen är också utan större förändringar i Ma-

serien. Exp-serien har förvisso en del sammanhängande över tid som hur man presenterar 

tekniska verktyg serien gör istället större förändringar i när de använder digitala verktyg inom 

de matematiska områdena.  

Om resultatet jämförs med det Brändströms resultat visar bekräftar Exp-serien att det kan finnas 

skillnader i hur och när läroböcker använder digitala verktyg mellan de matematiska innehållen. 

Exp-serien visar också en mindre ökning i vardaglivskopplingar och är i regel av samma typ. 

Det stärker istället att böckerna tenderar till att likna varandra över tid. Ma-serien visar större 

likheter över tid då den förvisso visar en ökning i användning av digitala verktyg fast inte 

förändringar i hur och när. Det sker inte heller några större skillnader i vilka kontexter som 

digitala verktyg används. Det går därmed att argumentera för resultatet som Johansson (2003, 

2006) kommer fram till i sina studier om att det ska vara möjligt att undervisa med nyare 

läroböcker på samma sätt som med äldre om mindre delar väljs bort. De digitala program som 

används är i stort sätt samma i de olika serierna över tid och speciellt Ma-serien har liknande 

kontextuellt samband mellan böckerna. Exp-serien går istället emot Johanssons resultat då det 

både har en mindre utveckling i när och hur ofta den kopplar till digitala verktyg och 

förändringar i vilka sammanhang de används. De finns också skillnader mellan serierna i hur 

de förklarar en funktion på räknaren där Exp-serien visade hur knapparna ser ut medans Ma-

serien uppmanar läsaren till att själv ta reda på det. Serierna har istället gemensamt vilka digitala 

verktyg som används där räknare och grafritande räknare är dominerande både över tid och 

mellan serier. Även kalkylprogram finns i olika former mellan serierna och hanteras på likande 

sätt. Medans antalet gånger som digitala verktyg används ökar i båda serierna visar likheterna 

över tid att det finns större delar som hänger med från äldre läroböcker. Det är därmed inte stora 

skillnader jämfört med Johanssons resultat. Det är dock tydligt att det sker en utveckling över 

tid i serierna. 

Sammanfattningsvis visar studien att antalet gånger som digitala verktyg används i serierna 

ökar över tid och delvis även antalet kopplingar till vardagslivet medans andra kopplingar 

nästan är icke existerande. Det sker en mindre utveckling i vilka sammanhang digitala verktyg 

används. Detta kan potentiellt leda till mindre förändringar i undervisningen om man använder 

läroböcker som en del av den implementerade läroplanen.  

Den serie som har störst möjlighet att leda till förändringar i undervisningen är Exp-serien som 

börjar med att använda digitala verktyg som ett matematiskt hjälpmedel till att istället se det 
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som ett verktyg i vardagen. Om bara Exp-serien hade undersökts i studien hade väldigt lite 

stämt överens med Johansson (2003, 2006) studie medans Ma-serien nästan bekräftar den. 

Liknande med Brändströms (2002, 2005) undersökningar som båda serierna visar likheter med. 

Det som kan påverka detta kan både vara vilket innehåll som har undersökts och vilka serier 

och årskurser som har valts ut. Det kan därmed vara intressant i framtiden att undersöka minst 

två serier i denna typ av undersökning för att se var de skiljer sig åt och har gemensamt. 

I tidigare forskning diskuteras också hur läroböcker har möjlighet att påverka undervisningen. 

Teorin som används i undersökningen visar också att det måste finnas ett samspel mellan 

läroboken, undervisningen och kursplaner/läroplaner. Om de läroböcker som har undersökts 

används i undervisningen finns det flera faktorer som påverkar undervisningen där läroboken 

är en stor del (Dubravka, 2018; Johansson, 2003, 2006; Oates, 2014; Usiskin, 2013). Läroboken 

är en av artefakterna som används i klassrummet av olika individer och instutioner (Resat & 

Strßser, 2012). Det är bland annat tydligt i undersökningen att läroboksförfattarna och 

publicerare gör olika tolkningar av läroplan och kursplan. Räcker det med att majoriteten av 

digitala verktyg kopplas till algebra som Exp-serien gör eller måste det vara en jämnare 

uppdelning som i Ma-serien? Läraren behöver också vara vaksam på hur digitala verktyg 

används i problemlösning där majoriteten av problemen i båda serierna fortfarande går att lösa 

utan digitala verktyg. Detta är didaktiska övervägaren som läraren måste vara medveten om. 

Både tidigare forskning och teorin visar att läraren inte agerar helt oberoende av läroboken 

(Johansson, 2003, 2006; Oates, 2014; Resat & Strßser, 2012).  

Då båda serierna visar utveckling i förhållande till digitala verktyg även om det är på olika sätt 

talar det för att det också sker en potentiell utveckling i undervisningen i förhållande till digitala 

verktyg. Detta förutsätter att inga delar från läroböckerna väljs bort då det ofta är specifika 

uppgifter eller textdelar som står för dessa förändringar. Digitala verktyg har både blivit ett 

bättre verktyg för vardagslivet och för problemlösning istället för att ha en dominerande 

koppling till ren matematik och inget perspektiv. Speciellt Exp-serien visar denna utveckling 

tydligast då Ma-serien redan började med fler kopplingar till vardagsliv och problemlösning. 

Då läroböckerna fungerar som en del av den implementerade läroplanen stödjer 

undersökningen att digitala verktyg är på väg in i undervisningen i mer varierade 

användningsområden och att det fortfarande finns möjligheter till förbättringar. Läraren måste 

dock själv kunna avgöra vad som behöver genomföras i klassrummet. Detta stämmer överens 

med Oates (2014) och Usiskin (2013) som menar att utvecklingen av läroböcker kan driva 

undervisningen framåt.  

Då det sker förändringar mellan utgåvorna i båda serierna när kursplanerna förändras stämmer 

det överens med Oates (2014) om att läroböcker är en del av att implementera läroplanen. Det 

bekräftas också av att det sket betydligt mindre förändringar mellan Exp1b11 och Exp1b17 som 

utgår ifrån samma kursplan. Usiskin (2013) visar dock att undervisningen kan variera markant 

även om samma lärare använder samma bok i undervisningen. Det innebär att man både måste 

utveckla läroböckerna och undervisningen. Denna undersökning visar alltså att det sker en 

utveckling i läroböckerna som kan påverka undervisningen. Undersökningen visar också att det 

sker en utveckling i svenska läroböcker som Dubravka (2018) uppmanar till i kroatiska böcker 

om man ser till användningen av digitala verktyg i olika situationer. Det finns dock anledning 

till att vara uppmärksam till Johanssons (2003) uppmaning till att utvecklingen i läroböcker kan 
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vara både bra och dålig. Exempel på detta i undersökningen är att det bland annat går att se en 

minskning i kopplingen mellan digitala verktyg och taluppfattning/aritmetik i Exp-serien och 

förvisso en ökning i antalet gånger digitala verktyg används i Ma-serien fast en liten utveckling 

i kontexten i serierna. Om lärare inte är med på dessa förändringar kan det istället ske mindre 

utvecklingar i läroböckerna.  

I undersökningen går det inte att avgöra ifall digitaliseringen av läroböckerna har haft någon 

större påverkan som tidigare forskning anser att den kan har. I kontakten med förlagen är det 

tydligt att de försöker hålla innehållen i både den trycka och digitala upplagan så lika varandra 

som möjligt. Vilka digitala verktyg som används har precis som Lingefjärd (2011) menar inte 

utvecklats mycket i läroböckerna. Alla läroböcker i undersökningen använder i stort sätt samma 

digitala verktyg. Räknare, grafritanderäknare och kalkylblad. Införandet av GeoGebra kan ses 

i mindre utsträckning. Det sker också en viss utveckling i hur och när läroböckerna uppmanar 

till att använda digitala verktyg. Det finns en lite större fokus på problemlösning och kopplingar 

till vardagslivet i nyare läroböcker. Medans det sker en utveckling i läroböckerna är den som 

Lingefjärd menar trög och går långsamt framåt. Lantz-Andersson & Säljö (2009) menar att 

användningen av digitala verktyg kan påverka lärande miljöer och påverka hur eleverna arbetar 

med matematiken. Väldigt lite av detta har synts i undersökningen då användningen av digitala 

verktyg i böckerna har uppmuntrat till en annan lärandemiljö. Det finns inga situationer då 

läromedlet har uppmuntrat till olika arbetssätt när de använder digitala verktyg. Det som går att 

argumentera för är att eleverna uppmuntras till att arbeta med något annat verktyg än papper 

och penna när de ska använda digitala verktyg. Ofta är det dock samma digitala verktyg som 

återkommer och det är samma typer av uppgifter oavsett om eleverna ska använda digitala 

verktyg eller inte. Läroböckerna använder alltså inte den fulla potential som Lantz-Andersson 

& Säljö (2009) menar att digitala verktyg kan ha i undervisningen. 

7.3 Vidare forskning 
Under tiden som undersökningen har genomförts har olika frågeställningar framkommit som 

går att undersöka för att ge en mer komplett bild av framställning av läroböcker, dess innehåll 

och användning. Om dessa tre delar undersöks i olika sammanhang och sedan jämförs 

tillsammans kan det finnas möjlighet att se mönster i läroböcker som en helhet som annars inte 

hade framkommit. Vilka möjligheter läroboksförfattare och förlag har arbetar med att utveckla 

läroböcker som kopplar till digitala verktyg? Hur ställer sig läroboksförfattare och förlag till 

olika typer av digitala verktyg? Finns det möjligheter för dem att inackordera digitala verktyg 

i läroböckerna på olika sätt om de inte längre är bundna till tryckta läroböcker och kan det öka 

utvecklingen av anpassade digitala verktyg? Hur ställer sig lärare till användning av digitala 

verktyg i läroböcker, vad är deras erfarenheter? Hur mycket extramaterial finns tillgängligt för 

lärare för att förbättra deras möjligheter att arbeta med digitala verktyg och vilka möjligheter 

har lärarna i praktiken till att arbeta med dem? 

7.4 Påverkan på yrkeslivet 
I undersökningen framkommer det att det inte har skett en större utveckling i hur läroböcker 

använder digitala hjälpmedel i de tidiga matematikkurserna för gymnasiet. Om en lärare vill 

använda läroböcker i undervisningen och ha en bra användning av digitala verktyg behövs 

ytterligare material i undervisningen. Det är viktigt att man är medveten om att väldigt få delar 
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i de undersökta områdena använder digitala verktyg. I vissa delar av böckerna är det fortfarande 

ingen skillnad mellan äldre och nyare böcker. Det kräver att en lärare som använder läroböcker 

till stora delar av undervisningen måste göra det medvetet. I undersökningen syns det att 

läroböckerna sällan använder digitala verktyg i olika perspektiv. Undantaget är Ma1b11 som 

ökar i kopplingar till vardagslivet fast inte i andra kopplingarna. Läroböcker är en stor del i 

svensk matematikundervisning och teorier och forskning visar att läroböcker påverkar 

undervisningen. Det innebär att eleverna kan få en begränsad bild av när digitala verktyg kan 

användas om läraren inte är medveten om problemet. Exp-serien visar också att hur böckerna 

hanterar digitala verktyg är beroende av vad läroboksförfattaren anser att eleverna bör kunna 

sedan tidigare. I detta fall innebär det att koppling mellan digitala verktyg och 

taluppfattning/aritmetik inte närvarar i boken.  

  



- 41 - 

 

8 Referenser; 

Alfredsson, L. (2007). Matematik 4000. Kurs A grön, Lärobok. (1. uppl.) Stockholm: Natur och 

kultur. 

Alfredsson, L., Bråting, K., Erixon, P. & Heikne, H. (2011). Matematik 5000 Kurs 1b Grön 

Lärobok Interaktiv. Natur & Kultur Digital. 

Ammert, N. (2011) Om läroböcker och studiet av dem. Ammert, N. (red.). Att spegla världen: 

läromedelsstudier i teori och praktik. (1. uppl.) (S. 25–42) Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. (1. uppl.) Malmö: Liber ekonomi. 

Brändström, A. (2002). Granskning av läroböcker i matematik för årskurs 7. (C-uppsats Luleå 

tekniska universitet, Luleå). Hämtad från: http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1022315  

Brändström, A. (2005). Differentiated tasks in mathematics textbooks [Elektronisk resurs] an 

analysis of the levels of difficulty. (Licentiatavhandling, Luleå tekniska universitet, Luleå). 

Hämtad från: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:991116  

Denscombe, Martyn, (2018) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.  

Dubravka, G (2018) Requirements in mathematics textbooks: a five-dimensional analysis of 

textbook exercises and examples. International Journal of Mathematical Education in Science 

and Technology,  49:7, 1003-1024, doi:10.1080/0020739X.2018.1431849 

Diaz, P. (2014). Arbeta formativt med digitala verktyg. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Farkell-Bååthe, S. (2000). Datorn som pedagogiskt hjälpmedel: effekter och erfarenheter av 

datorstöd i matematik. Stockholm: Institutionen för individ, omvärld och lärande, 

Lärarhögskolan. 

Gennow, S., Gustafsson, I. & Johansson, B.A. (2004). Exponent: matematik för 

gymnasieskolan. A, [Gul]. (2. uppl.) Malmö: Gleerup. 

Gennow, S., Gustafsson, I. & Silborn, B. (2011). Exponent: [matematik för gymnasiet].] 1b. 

(1. uppl.) Malmö: Gleerups. 

Gennow, S., Gustafsson, I. & Silborn, B. (2017). Exponent: matematik för gymnasiet. 1b. 

(Andra upplagan). Malmö: Gleerups. 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. (2., [utök. och 

kompletterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Houang, T.& Schmimdt, W. (2008) TIMSS International Curriculum Analysis and Measuring 

Educational Opportunities. Hämtad från: 

https://www.iea.nl/sites/default/files/irc//IRC2008_Houang_Schmidt.pdf  

International Bureau of Education (u.åa). Curriculum (plural curricula). Hämtad 2019-09-02 

från: http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/c/curriculum-plural-

curricula 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:991116


- 42 - 

 

International Bureau of Education (u.åb). Intended curriculum. Hämtad 2019-09-02 från: 

http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/i/intended-curriculum 

International Bureau of Education (u.åc). Implemented curriculum. Hämtad 2019-09-02 från: 

http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/i/implemented-curriculum  

International Bureau of Education (u.åd). Attained curriculum. Hämtad 2019-09-02 från: 

http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/i/implemented-curriculum 

Jakobsson-Åhl, T.(2008).Word problems in upper secondary algebra in Sweden over the years 

1960-2000. Nordic Studies in Mathematics Education, 13(1), 7-27  

Johansson, M. (2003). Textbooks in mathematics education [Elektronisk resurs] a study of 

textbooks as the potentially implemented curriculum. (Licentiatavhandling, Luleå tekniska 

universitet, Luleå). Hämtad från: http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:991466   

Johansson, M. (2006). Teaching mathematics with textbooks [Elektronisk resurs] a classroom 

and curricular perspective. (Doktorsavhandling sammanfattning, Luleå tekniska universitet, 

Luleå) Hämtad från: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:998959   

Juter, K. (2014) De matematiska förmågorna. Skolverket Hämtad 2019-03-04 från: 

https://studentportalen.uu.se/portal/authsec/portal/uusp/student/filearea/filearea-

window?mode=view&webwork.portlet.portletNamespace=%2Ffilearea%2Fview&webwork.portlet.actio

n=%2Ffilearea%2Fview%2Fopen&action=d&entityId=132812&toolAttachmentId=325586&windowstat

e=normal&nodeId=1532843&webwork.portlet.mode=view.   

Kiselman, C.O. & Mouwitz, L. (2008). Matematiktermer för skolan. (1. uppl.) Göteborg: 

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. 

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: an introduction to its methodology. (2. ed.) 

Thousand Oaks, Calif.: Sage. 

Lantz-Andersson, A., Linderoth, J. & Säljö, R. (2009) What’s the problem? Meaning making 

and learning to do mathematical word problems in the context of digital tools. Instructional 

Science. 37(325), 325–343. doi:10.1007/s11251-008-9050-0  

Lingefjärd T. (2011) Tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen. I Brandell, G. & 

Pettersson, A. (red.) Matematikundervisning: vetenskapliga perspektiv. (s. 187–208) 

Stockholm: Stockholms universitets förlag. 

Lärarnas riksförbund (2014). Lärarna om läromedlen. En undersökning om läromedlens 
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