
Linköpings universitet | Matematiska institutionen 
Forskningsproduktion, 15 hp | Ämneslärarprogrammet - Matematik 

Vårterminen 2018 | LiU-LÄR-MA-A--2018/3--SE 

 
 
 
 
 
 
 

Från Euklides till Fermat: 
Att synliggöra 
matematikens historia i 
matematikundervisningen 
– En jämförande studie av läroböcker i matematik på 

gymnasienivå med fokus på matematikens historia. 

 
From Euclid to Fermat: To Visualize the History of 
Mathematics in Mathematics Education 
– A Comparative Study of Upper Secondary School 
Textbooks in Mathematics with Focus on the History of 
Mathematics. 
 
 
Agnes Holmberg 
 
 
Handledare: Jonas Bergman Ärlebäck  
Examinator: Björn Textorius 

 
 
 

 
 

 
Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sweden 
013-28 10 00, www.liu.se 



  
 
 

 

   
 

 

 
Matematiska institutionen 
581 83 LINKÖPING 
 

 

 
Seminariedatum  
2018-06-01 

 

Språk Rapporttyp  ISRN-nummer 
 X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

Examensarbete, forskningsproduktion, 
avancerad nivå 

LiU-LÄR-L-MA-A--2018/3--SE 

 

Titel 
Från Euklides till Fermat: Att synliggöra matematikens historia i matematikundervisningen – En jämförande studie av läroböcker 
i matematik på gymnasienivå med fokus på matematikens historia. 
 
Title  
From Euclid to Fermat: To Visualize the History of Mathematics in Mathematics Education – A Comparative Study of Upper 
Secondary School Textbooks in Mathematics with Focus on the History of Mathematics.  
 
Författare  
Agnes Holmberg   

 
 

Sammanfattning  
Matematikundervisningen i svensk skola verkar i stor utsträckning kretsa kring läroboken, och att granska användandet av 
läroböcker är inget nytt fenomen. Ämnesplanen i matematik för gymnasieskolan framhåller att matematikundervisningen ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att sätta in matematiken i bland annat ett historiskt sammanhang. För detta ska 
kunna vara möjligt antas kunskaper om matematikens historiska utveckling vara fördelaktiga, kunskaper som kan tillägnas genom 
historiska inslag i läroböckerna. Detta examensarbete syftar till att genom en jämförande studie med innehållsanalys som 
analysverktyg ge en bild av vilka historiska aspekter av det matematiska innehållet som förekommer i kurs 1, 3 och 5 för tre olika 
läromedel i matematik för gymnasieskolan. I undersökningen fokuseras dels inom vilka matematiska områden det förekommer 
historiska inslag, och dels hur dessa framställs.  
 
Studien visar att det i kurs 1 är mest vanligt förekommande med historiska inslag i kapitlen om geometri. Motsvarande i kurs 3 rör 
kapitel om derivata, och i kurs 5 förekommer det historiska inslag i samtliga kapitel oberoende av läromedelsserie. Med avseende 
på hur de historiska inslagen framställs visar resultatet på att i stort sett de allra flesta historiska inslagen kan sägas beskriva 
ursprunget av matematiskt begrepp eller metoder.  
 
Abstract 
Mathematics education in Swedish schools seems to focus or circulate around textbooks, and audits on the use of a textbook is not 
a new phenomenon. The mathematics curriculum for the Swedish upper secondary school stresses that mathematics education 
should provide students the opportunity to develop their ability putting mathematics in a historical context. For this to be possible, 
knowledge of the history of mathematics is considered to be beneficial and this knowledge can be acquired by historical elements 
in textbooks. This study aims at providing a picture of the historical content that appears in courses 1, 3 and 5 for three different 
mathematical textbook series in the Swedish upper secondary school through a comparative study using content analysis as an 
analysis tool. The study focuses on the following questions: In which chapters can historical elements be found, and how are they 
presented?   
 
The study shows that in course 1, historical elements are most common in the geometry chapters. Correspondingly in course 3, 
they are most common in the chapters on derivates, and in course 5 there are historical elements in all chapters independent of 
textbooks series. Furthermore, regarding how the historical elements are presented, the study shows that essentially a vast 
majority of the historical elements describe the origin of mathematical concepts or methods.   
 

 
 

Nyckelord: Matematik, historia, matematikens historia, lärobok, gymnasieskola, jämförande studie, innehållsanalys, Matematik 
5000, Exponent, Matematik Origo, matematikundervisning. 
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1 Inledning 

Att granska användandet av läroböcker i svensk skolundervisning är något som har 

förekommit under en lång tid. I svensk matematikundervisning verkar mycket av 

undervisningen kretsa kring läroboken. Det är vidare mycket vanligt förekommande att 

läroboken står i centrum även i planeringen av undervisningen (Holmlund, 2013). Det 

förefaller alltså att läroboken verkar ha ett stort inflytande över matematikundervisningen. 

 

Matematikens historia sträcker sig flera tusen år tillbaka där olika kulturer har bidragit till 

ämnets framväxt och utveckling. I ämnesplanen för matematik för gymnasieskolan skrivs det 

bland annat fram att matematikundervisningen ska ge eleven möjlighet och förutsättning att 

utveckla förmågan att ”relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra 

ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.” (Skolverket, 2017, s. 1, 

min kursivering). För att kunna sätta in matematiken i både ett samhälleligt och historiskt 

sammanhang är det fördelaktigt med någon form av kunskap om till exempel olika begrepps 

ursprung, vilken inverkan matematiken har och har haft på andra discipliner, eller var i 

samhället matematiken används. Dessa kunskaper kan tillägnas med hjälp av historiska inslag 

eller moment i matematikundervisningen.  

 

Skolverket (2003) framhäver dessutom att det är viktigt att tillägna sig kunskaper om 

matematik, och inte bara i matematik, och som en del i strävandet efter kunskaper om 

matematik kan det historiska perspektivet fungera som en viktig utgångspunkt.  

 

Med bakgrund i lärobokens centrala roll i matematikundervisningen och strävan efter att 

utveckla vissa förmågor väcker det ett intresse kring i vilken utsträckning läroboken i 

matematiken erbjuder och bjuder in eleverna till att ta del av historiska skeenden eller 

beskrivningar av matematikens framväxt och utveckling, och vilken typ av historia det är som 

presenteras i läroboken. Det är detta som föreliggande examensarbete ska undersöka. 

 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att genom en jämförande studie av 

läroböcker i matematik ge en bild av vilka historiska aspekter av det matematiska innehållet 

som eleverna erbjuds att möta i olika kurser och läromedelsserier för matematik i 
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gymnasieskolan. Det matematiska innehållet i läroböckerna är indelat i kapitel som hädanefter 

kommer att benämns som matematiska områden.  

 

Detta syfte har lett fram till följande frågeställningar: 

 

1. Inom vilka matematiska områden synliggörs matematikens historia i läroböckerna? 

2. Hur framställs matematikens historia i de olika kurserna och läroboksserierna? 

 

1.2  Disposition 

I detta avsnitt redovisas upplägget för detta examensarbete. Inledningsvis presenteras en 

bakgrund innehållande tidigare forskning om matematikens historia i 

matematikundervisningen och om lärobokens roll i matematikundervisningen. 

Bakgrundsavsnittet avslutas med en kort genomgång och presentation av aktuella 

styrdokument. Därefter följer ett metodavsnitt som redogör för arbetets avgränsningar och 

urval, en presentation av undersökningens analysverktyg, hur undersökningen har genomförts, 

samt en metoddiskussion. Sedan följer en presentation av de läroböcker som ingår i 

undersökningen. Därefter presenteras resultatet av undersökningen utifrån frågeställningarna i 

avsnitt 1.1. Till sist följer ett diskussionsavsnitt innehållande en resultatdiskussion, slutsatser, 

samt förslag på vidare forskning.     
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2 Bakgrund 

Bakgrundavsnittet delas upp i två delar. Först presenteras en genomgång av tidigare forskning 

om matematikens historia i matematikundervisningen med tyngdpunkt på argument för 

respektive mot en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen, samt hur en 

sådan integrering kan genomföras. Sedan presenteras en genomgång av tidigare forskning om 

lärobokens roll i matematikundervisningen.  

 

2.1 Matematikens historia i matematikundervisningen 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om matematikens historia i 

matematikundervisningen. Avsnittet delas upp i tre delar: i den första delen presenteras 

argument för en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen, i den andra 

delen presenteras argument mot en sådan integrering, och i den tredje delen presenteras 

förslag på tillvägagångssätt för hur matematikens historia kan integreras i 

matematikundervisningen. 

 

2.1.1 Argument för en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen 

Argumenten för en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen kan belysas 

ur två perspektiv: dels att historia kan användas antingen som ett verktyg eller som ett mål i 

matematikundervisningen, och dels att det inom matematikundervisningen går att urskilja fem 

huvudsakliga områden som kan berikas och dra nytta av en integrering av matematikhistoria 

(Holmberg, 2017). Att använda historia som ett mål kan sägas genomsyra hela 

matematikundervisningen, att det är att betrakta som ett övergripande mål för undervisningen, 

medan att använda historia som ett verktyg snarare kan betraktas som konkreta tips för hur 

detta mål ska nås.     

 

Vid användning av historia som ett verktyg i matematikundervisningen är det enligt Jankvist 

(2009) viktigt att historiedelen betraktas som ett hjälpmedel, både i undervisningen och i 

elevernas inlärning av matematik. Jankvist identifierar tre underkategorier i användandet av 

historia som ett verktyg:   

• historia som en motiverande faktor – att historia och ett historiskt angreppssätt på 

matematiken kan göra att matematiken uppfattas som mer mänsklig hos eleverna och 

upprätthålla elevernas intresse för matematik; 
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• historia som ett kognitivt verktyg – att undervisningen i och inlärningen av matematik 

kan förbättras när matematiken ses ur ett annat perspektiv; och 

• historia som en roll i de s.k. evolutionära aspekterna – ett förhållningssätt där en 

inlärning av matematik inte kan ske utan ett historiskt perspektiv på undervisningen 

(Jankvist, 2009).  

 

När det gäller att använda historia som ett mål i matematikundervisningen är fokus istället på 

matematikämnets utvecklande aspekter. Detta fokus kommer till uttryck på två sätt. För det 

första kan det handla om att historia används för att visa på matematikens existens och att 

dess utveckling är något som sker över tid, samt att matematiken som en disciplin har en 

historia och utveckling som sträcker sig flera tusen år tillbaka och som är spridd i flera olika 

kulturer. För det andra kan det röra sig om att erhålla kunskap och lära sig om matematik ur 

ett metaperspektiv. Det är när meta-frågor ställs om matematikens utveckling och evolution 

som historia används som ett mål. Exempel på meta-frågor kan vara: 

• ”Hur utvecklas matematik över tid? 

• Spelade samhället och kulturella villkor en roll i matematikens utveckling, och i så fall 

på vilket sätt? 

• Är matematiken beroende av samhället och kulturen, plats och tid?”. (citat från 

Holmberg (2017, s. 7f.) efter Jankvist (2009).) 

 

Vid genomgång av tidigare forskning inom ämnet framkommer det att merparten av 

argumenten för en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen kan betraktas 

som det som Jankvist ovan identifierar som ett verktyg.  

 

Tzanakis och Arcavi (2000) presenterar en modell bestående av fem områden för hur 

argumenten för en integrering kan presenteras. De fem områdena benämns enligt en 

översättning av Holmberg (2017) som: 

- Lärarnas didaktiska bakgrund och pedagogiska ansats; 

- Matematikinlärningen; 

- Utvecklingen av synen på matematikens natur och matematisk aktivitet; 

- Den känslomässiga mottagligheten för matematik; samt 

- Uppskattningen av matematik som en kulturell och mänsklig strävan. 
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Flera av argumenten som förekommer i litteraturen platsar under flera områden, därav kan 

samma eller liknande argument förekomma under flera rubriker. 

 

Lärarnas didaktiska bakgrund och pedagogiska ansats 

En integrering av matematikens historia i matematikundervisningen har flera fördelar sett ur 

ett lärarperspektiv (Tzanakis & Arcavi, 2000). Lärare kan öka sin medvetenhet om 

matematikens kreativa process och upptäcka och öka sin medvetenhet om de svårigheter som 

de historiska kända matematikerna stötte på, då det är möjligt att dessa svårigheter kan uppstå 

i klassrummet igen (Avital, 1995; Tzanakis & Arcavi, 2000). Lärare kan upptäcka nya sätt att 

lära ut matematik om man i sin undervisning följer matematikens historiska utveckling och 

kreativa process (Avital, 1995). Med ett historiskt perspektiv på matematikundervisningen ges 

lärarna tillfälle och möjlighet att bredda sina kunskaper om matematiken, vilket i sin tur också 

kan hjälpa dem att få en bredare syn på sin egen roll i undervisningen (Wenström, 2001). 

Vidare kan detta perspektiv påverka deras uppskattning av matematikens karaktär positivt 

(Tzanakis & Arcavi, 2000). Holmquist (1993) resonerar på liknande sätt och identifierar att 

det på 1990-talet finns ”ett ökat behov av att man som lärare kan ge bakgrund, sätta in saker i 

ett sammanhang och kunna peka på tydliga syften med undervisningen i matematiken” (s. 

31), och att ”det historiska perspektivet öppnar för större bredd och sammanhang i 

matematikundervisningen och möjliggör en verksamhet som ger gemensamma upplevelser 

för lärare och elever” (s. 34).   

 

Matematikinlärningen 

En integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen kan berika och påverka 

matematikinlärningen på flera olika sätt. Elevernas motivation till att lära sig och deras 

intresse för matematik kan enligt Fauvel (1991) öka genom en integrering. Tzanakis och 

Arcavi (2000) påpekar att matematikhistoria genom sina problemställningar kan vara av värde 

då de kan väcka ett intresse för matematik och en motivation att lära sig matematik hos 

eleverna. Att en integrering av matematikhistoria kan vara en prestationshöjare hos eleverna 

är något som även Lingard (2000) uttrycker. Matematikhistoria som fenomen bör dock enligt 

Wenström (2001) sättas in i en större kontext vid en integrering för att integreringen ska vara 

meningsfull och förståelig för eleverna.  
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En integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen kan också ha en positiv effekt 

på elevers utveckling av olika typer av förmågor, t.ex. förmågan att kommunicera, värdera 

och relatera matematik (Bidwell, 1993), men också förståelsen för matematikämnet kan öka 

med ett historiskt perspektiv på undervisningen (Thompson, 1984). Även 

problemlösningsförmågan och begreppsförmågan kan förbättras och stärkas med en 

integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen (Wilson och Chauvot, 2000). Ett 

historiskt perspektiv på matematikundervisningen möjliggör upptäckandet av metoder för 

problemlösning liknande de eleverna använder, och på så sätt kan elevernas förmåga till och 

kunskap om problemlösning förbättras. Vidare möjliggör ett historiskt perspektiv på 

matematikundervisningen upptäckandet av ursprunget av de olika matematiska idéerna och 

processerna, samt hur dessa uppstod och utvecklades. Detta kan bidra till en ökad förståelse 

för ämnet hos eleverna, och kan i fortsättningen även ha en positiv påverkan på elevernas 

begreppsförmåga (Wilson & Chauvot, 2000).  

 

Att integrera matematikhistoria i matematikundervisningen möjliggör också 

ämnesöverskridande arbeten (Fauvel, 1991), samt att förbindelser mellan matematik och 

andra discipliner, mellan olika områden inom matematiken, samt interaktioner mellan 

matematiken och samhället kan upptäckas (Wilson & Chauvot, 2000; Tzanakis & Arcavi, 

2000).  

 

Utvecklingen av synen på matematikens natur och matematisk aktivitet 

Ett historiskt perspektiv på matematikundervisningen medför att eleverna kan få ta del av 

matematiska framgångar av historiskt kända matematiker och processerna bakom dessa 

framgångar (Tzanakis & Arcavi, 2000). De historiskt kända matematikerna hyste tvivel, 

misslyckades och stötte på andra svårigheter i sitt utövande av matematik, och ett historiskt 

perspektiv på matematikundervisningen kan ha en positiv påverkan på elevernas 

självförtroende när de kommer till insikt om detta faktum (Fauvel, 1991). När eleverna på så 

vis blir medvetna om att en väsentlig del i lärprocessen består av att tvivla och göra fel, kan 

dessa historiskt kända matematiker bli förebilder för dem (Tzanakis & Arcavi, 2000; Fauvel, 

1991).  
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Den känslomässiga mottagligheten för matematik 

Följande argument fokuserar på den känslomässiga uppfattningen av matematik och dessa 

berör även delvis de argument som presenterades i Utvecklingen av synen på matematikens 

natur och matematisk aktivitet. En vanlig uppfattning hos många elever är att matematik är ett 

system bestående av fasta regler och formler som är obegripliga och krångliga, och eleverna 

därför bygger upp en psykologisk vägg som blockerar och försvårar förståelsen av matematik, 

vilket i sin tur kan medföra att osäkerhet och otrygghet utvecklas både gällande inlärningen 

och användandet av matematik (Swetz, 1984). Ett historiskt perspektiv i och på 

matematikundervisningen kan bidra till att detta problem avhjälps och förhoppningsvis även 

bidra till att eleverna uppfattar matematiken som mer mänsklig (Swetz, 1984). Argumentet att 

en integrering av matematikhistoria kan göra matematiken mer mänsklig är något som 

återkommer i litteraturen. Matematiken kan enligt Avital (1995) göras mer mänsklig och få 

nytt liv för eleverna genom att matematikhistoriska inslag även kan belysa ämnets utveckling 

över tid och därigenom motverka en bland eleverna vanlig uppfattning om matematik som 

strikt och tråkig. Syftet med en integrering av matematikhistoria är enligt Lingard (2000) och 

Siu och Siu (1979) att ge eleverna insikt om att matematiken är en del av mänsklighetens 

kultur, vilket i sin tur kan förmedla en känsla av förståelse hos eleverna om vilken plats 

matematiken har i samhället (Fried, 2001). Förhoppningen är att ett mer mänskligt perspektiv 

på matematiken ska bidra till att elevernas intresse och motivation för att lära matematik ska 

öka (Holmberg, 2017).  

 

Uppskattningen av matematik som en kulturell och mänsklig strävan 

Argumenten under föregående rubrik, Den känslomässiga mottagligheten för matematik, och 

argumenten som presenteras under denna rubrik liknar och berör varandra i stor utsträckning. 

Argumenten som presenteras nedan fokuserar snarare på relationen mellan matematik och 

samhälle och kultur än på den mänskliga aspekten av matematikhistoria, vilken framkom 

ovan.   

 

Matematiken har en flertusenårig historia och är en mänsklig process som utvecklas 

kontinuerligt och är en disciplin som är sammankopplad med andra kulturer och discipliner 

(Tzanakis & Arcavi, 2000). Ett historiskt perspektiv på matematiken kan enligt Tzanakis och 

Arcavi ge exempel på hur kulturella och sociala faktorer har påverkat matematikens 

utveckling. För att förstå hur matematiken har utvecklats, och vilka faktorer som har påverkat 
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utvecklingen, är det viktigt att uppmärksamma matematikens mångkulturella arv, vilket enligt 

Lingard (2000) är möjligt med en integrering av matematikhistoria i 

matematikundervisningen.  

 

Fried (2001) framhäver att den kulturella aspekt som förmedlas via matematikhistoria 

dessutom kan bidra till att upptäcka nya tillvägagångssätt i matematikundervisningen, till 

exempel för problemlösning. Användning av andra, kanske mindre kända 

problemslösningsmetoder bidrar för det första med en variation i undervisningen, och för det 

andra till att eleverna får möjlighet att möta olika historiska matematiker och ta del av deras 

arbeten och deras upplevelser i samband med sina arbeten. Detta hävdar Fried i det långa 

loppet kan vara en faktor som kan hjälpa eleverna att mildra eventuella rädslor för matematik.  

 

2.1.2 Argument mot en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen 

Att integrera matematikhistoria i matematikundervisningen är inte fritt från problem och 

svårigheter av olika slag. Tzanakis och Arcavi (2000) påpekar att det generellt sett går att säga 

att det finns minst två olika aspekter av argument mot en integrering av matematikhistoria i 

matematikundervisningen: de filosofiska och de praktiska, där de praktiska har överhanden. 

Exempel på motargument avseende de filosofiska aspekterna kan till exempel vara att om 

eleverna ogillar historieämnet kan det vara svårt för dem att uppskatta och tycka om 

matematikhistoria, och att historia i dessa fall inte ses som informativt utan snarare som 

krångligt. Det kan också röra sig om att det kan vara svårt att förutsäga elevernas uppfattning 

om historia i allmänhet, vilket medför att det inte är genomförbart att sätta matematiken i en 

historisk kontext om eleverna inte har goda kunskaper i historieämnet. (Tzanakis & Arcavi, 

2000.)  

 

Motargument avseende de praktiska aspekterna är huvudsakligen brister av olika slag, som 

tid, resurser och material, brist på tillräckligt med kunskaper i matematikhistoria, samt brister 

på konkreta och handfasta förslag på hur elevernas kunskaper i matematikhistoria ska 

bedömas. En integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen kommer inte att ha 

någon effekt på eleverna om deras kunskaper i matematikhistoria inte bedöms eftersom det 

inte kommer att synas i elevernas betyg (Tzanakis & Arcavi, 2000). Fauvel (1991) hävdar att 

det ur ett elevperspektiv är problematiskt med hänsyn till elevernas känsla för det historiska 

och deras historiska referensram kan vara icke-existerande och om existerande mycket ojämn. 
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Han hävdar att det ur ett lärarperspektiv är problematiskt med hänsyn till att lärarna ofta har 

mycket små eller inga kunskaper alls om matematikhistoria med sig från lärarutbildningen, 

och än mindre, om inte icke-existerande, kunskaper i hur man kan använda matematikhistoria 

i undervisningen (Fauvel, 1991). 

 

En annan kritisk aspekt gällande en integrering rör kursplanernas utformning och innehåll för 

matematik på högstadiet och gymnasiet. Fried (2001) framhåller att kursplanerna i matematik 

sällan lämnar utrymme för att bland annat introducera sådant som ligger utanför det centrala 

innehållet, och att detta i kombination med att stora delar av matematiken ska täckas under en 

förhållandevis kort tidsperiod medför att det inte är förvånande att lärare tvingas avstå från att 

integrera och använda sig av matematikens historia i sin undervisning. 

 

Det finns ytterligare en aspekt relaterad till problemet med tid, nämligen frågan om relevans. 

Avital (1995) hävdar dock att tidsbristen kan avhjälpas genom att läraren presenterar ett 

historiskt problem med tillhörande bakgrundsinformation med anknytning till det som för 

tillfället behandlas i undervisningen och sedan ger eleverna i uppgift att på egen hand söka 

efter mer information. Detta innebär att den historiska aspekten följer kursplanens innehåll 

(Avital, 1995). Fried (2001) hävdar att den ovan av Avital beskrivna metoden med stor 

sannolikhet är tillämplig då det föreligger stora möjligheter för läraren att finna ett relevant 

historiskt problem eller liknande för varje matematiskt område i kursplanen. Nackdelen med 

detta sätt är att det i längden blir den enskilde läraren som beslutar vad ur matematikhistorien 

som är relevant eller inte att ta upp i undervisningen.  

 

2.1.3 Hur matematikhistoria kan integreras i matematikundervisningen  

Holmberg (2017) identifierar med hjälp av litteraturen ett flertal olika tillvägagångssätt för 

hur matematikhistoria kan integreras i matematikundervisningen.  

 

Historia kan användas som en resurs i matematikundervisningen genom användning av så 

kallade historiska paket, som består av ett ihopsamlat material med fokus på ett utvalt eller 

avgränsat område inom matematiken med nära anknytning till kursplanen och som kan 

användas direkt utan något förarbete. Det ihopsamlade materialet består bland annat av 

beskrivningar för olika klassrumsaktiviteter, historiska bakgrundsfakta, riktlinjer för 

användning och implementering i klassrummet, samt material i form av till exempel 

originaltexter och bilder. (Tzanakis & Arcavi, 2000.)  
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Fried (2001) skriver att integreringen kan ske genom att tillämpa två olika strategier: 

additionsstrategin respektive anpassningsstrategin. Den förra innebär till exempel 

användning av historiska anekdoter som adderas till en befintlig lektionsplanering som i sig 

inte ändras. Den senare innebär att förändra det material som läraren väljer att presentera i sin 

undervisning, till exempel genom att den historiska utvecklingen får bestämma 

lektionsinnehållet. Lärarens planering anpassas således efter matematikens historiska 

utveckling. 

 

Jankvist (2009) resonerar också kring integreringen och anser att det faktiska användandet av 

historia varierar från lite till mer omfattande och delar in tillvägagångssätten i tre olika 

kategorier; belysningsmetoder, modulmetoder, och historiebaserade metoder. Med 

belysningsmetoder menas att information av historisk karaktär i olika omfattning och format 

tillfogas matematikundervisningen, till exempel i form av namn på kända matematiker eller 

kända matematiska problem. Med modulmetoder menas undervisningsenheter, som i olika 

omfattning fokuserar på historia. De så kallade historiska paketen ovan är ett exempel på en 

undervisningsenhet. Med historiebaserade metoder menas att ordningen för hur matematiken 

presenteras i undervisningen bestäms av matematikens historiska utveckling, vilket medför att 

matematikens historia blir helt integrerad i undervisningen. 

 

2.2 Lärobokens roll i matematikundervisningen  

I Skolverkets (2003) nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002 med efterföljande rapport 

Lusten att lära – med fokus på matematik beskrivs matematik som det ämne som på gott och 

ont verkar vara mest beroende av en lärobok. Det finns goda möjligheter att 

undervisningspraktiken utvecklas i en positiv riktning vid användning av ett bra läromedel 

men att en alltför ensidig användning av läroboken riskerar att leda till en enformig 

undervisning och även till att många elever tar avstånd från ämnet. Skolverkets granskning 

visar att läroboken har en dominerande roll i undervisningen, en dominans som kommer till 

uttryck i både positiv och negativ bemärkelse, och att detta då i sin tur påverkar elevernas lust 

att lära sig matematik. För senare delen av grundskolan samt för gymnasieskolan styr 

läroboken i hög grad både innehåll, upplägg och organisering av undervisningen. Lärobokens 

innehåll är det som anses vara matematik både för elever och lärare. De medverkande 

inspektörerna i kvalitetsgranskningarna ställer sig kritiska till hur och varför läroboken 

används, inte att den används. Två förhållningssätt till läroboken synliggörs i granskningen: 
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- ”[a]tt låta ett läromedel stå för måltolkning, arbetsmetoder och uppgiftsval, vilket är 

det i särklass vanligaste förhållningssättet i matematikämnet eller 

- att utgå från kursplanens strävansmål och uppnåendemål och planera en 

variationsrik väg som leder fram mot målen med hjälp av olika slags läromedel 

och arbetssätt, vilket enligt intervjuer och observationer är ovanligt i 

matematikundervisningen.” (Skolverket, 2003, s. 28) 

 

Gällande det andra förhållningssättet förutsätter det att läraren själv behöver tolka sagda mål 

för att kunna välja passande läromedel som inte bara överensstämmer med målen utan också 

med elevernas behov. Detta är något som enligt granskningen inte tas tillvara på särskilt ofta. 

Det framkommer också i granskningen att ensidigt och enskilt arbete i läroboken riskerar att 

bidra till en undervisning som är monoton och variationsfattig och ett minskat fokus på de 

demokrati- och bildningsmål vilka ska prägla matematikundervisningen (Skolverket, 2003). 

 

Skolinspektionen har i rapporten Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och 

ändamålsenlighet granskat matematikundervisningen på 23 grundskolor genom intervjuer, 

observationer och enkäter. I granskningen framkommer det att matematikundervisningen i 

mycket hög grad styrs av läroboken. En konsekvens av detta blir att:  

 
”[…] eleverna får små eller inga möjligheter att utveckla sin kompentens i 

problemlösning, sin förmåga att använda logiska resonemang och sin förmåga 

att sätta in matematiska problem i sammanhang.” (Skolinspektionen, 2009, s. 9)  

 

I rapporten beskrivs även kortfattat resultatet av de av Skolverket tidigare utförda 

kvalitetsgranskningar gällande matematikundervisningen vilka tar upp en antal faktorer av 

betydelse för att kvaliteten i utbildningen av matematik ska förbättras för att öka elevernas 

motivation för matematik. En av dessa faktorer, som framhålls, är att lärobokens dominans 

behöver minskas till förmån för andra läromedel och material. Många av de medverkande 

lärarna betraktar läroboken som ett viktigt stöd, men att en del av dem beskriver lärobokens 

betydelse på ett ursäktande sätt som att det inte vore fint nog att ha den uppfattningen. Ett par 

lärare beskriver lärobokens betydelse och roll för deras undervisning på ett ganska tydligt sätt, 

till exempel att läroboken kan vara ett stöd ur planeringssynpunkt eller att den håller elever 

sysselsatta i de fall läraren vill eller behöver ägna tid åt en mindre grupp elever. Många lärare 

var osäkra på relationen mellan de mål som ska nås och hur det ska gå till eftersom de inte 
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hade reflekterat över detta då de beskrev hur målen kan kopplas till deras arbetssätt. Flertalet 

av dessa lärare betraktade dessutom läroboken som ett vägledande stöd och att lärobokens 

tolkning av kursplanen är rimlig och korrekt. Valet av vilken lärobok som ska användas i 

undervisningen är relativt fritt och utgår ofta från diskussioner med kollegor. Det finns en stor 

variation gällande urvalskriterierna, och för det mesta väljs en lärobok för att överensstämma 

med vissa innehållsmässiga mål och då främst övningar som fokuserar på träning av 

procedurhantering (Skolinspektionen, 2009). 

 

Holmlund (2013) fokuserar i sin studie i huvudsak på den lärobok som eleverna tar del av i 

matematikundervisningen och undersöker varför och hur läraren använder läroboken i sin 

planering av undervisningen. Holmlund skriver att lärobokens centrala roll i svensk 

matematikundervisning och matematikutbildning, och det stora utrymme den ges i 

undervisningen, har utsatts för kritik av till exempel Skolverkets Lusten att lära – med fokus 

på matematik som presenterades ovan. Kritiken består av ett ifrågasättande av hur och varför 

läroboken används. Om läroboken inte stämmer överens med läroplanen och om läroboken 

tillåts avgöra vad som ska tas upp i undervisningen föreligger det en risk att en del elever inte 

får ta del av den aktuella kursens innehåll. Holmlund hänvisar också till TIMSS (2012) som 

skriver att det i Sverige är många lärare som använder läroboken som basmaterial i 

undervisningen.  

 

Holmlund diskuterar också innebörden av det icke-entydiga begreppet ”en lärobok i 

matematik”, men utgår från Strays (1994) definition av en lärobok som ”[…] a book designed 

to provide an authoriative pedagogic version of an area of knowledge” (Holmlund, 2013, s. 

3). Det som står i fokus är den pedagogiska intentionen och att presentera ett 

kunskapsområde. Lärobokens innehåll påverkas dels av statliga myndigheters läroplaner, dels 

av författarna och förlagen som förhoppningsvis tar hänsyn till dessa läroplaner, men också 

till efterfrågan och samhällsfrågor. Även lärarna kan påverka innehållet i undervisningen 

genom att välja en viss lärobok och hur den ska användas (Holmlund, 2013). 

 

Holmlund (2013) berör också innebörden av en läroplan och vänder sig till analyser av den 

internationella kunskapsmätningen TIMSS som påvisar att läroböcker kan anses vara 

implementerade läroplaner med utgångspunkt i att de var så pass vanligt förekommande i 

undervisningen att de skulle anses var uttydare av läroplaner, och att det därför är av största 

vikt att läroboken verkligen följer läroplanen. Om inte läroplanen kan representeras av 
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läroboken på ett godtagbart sätt åligger det läraren att kompensera med annat material eller 

andra metoder.  

 

Mot bakgrunden att läroboken har en sådan central roll i matematikundervisningen väcks 

frågor om varför den används. Englund (1999) har undersökt varför läroboken har en sådan 

styrande roll och vad som föranleder dess höga status. Englund skriver att läroboken har olika 

funktioner, eller roller, där den första är att den har en kunskapsgaranterande roll och att den 

uppfyller de mål och ger de kunskaper som anses vara nödvändiga, och ses med andra ord 

som en garant för att målen i kursplanen uppfylls. Läroboken har för det andra en 

gemensamhetsskapande roll då den medverkar till en känsla av likvärdighet avseende 

utbildningen på de skolor och i de klasser där läroboken används. Vidare kan utvärderingen 

och bedömningen av elevernas kunskaper underlättas vid användandet av en lärobok. Att 

hänvisa till en lärobok vid provtillfällen medför dels till att läroboken kan fungera som 

underlag för utvärdering, och dels till att lärarnas arbetsbörda inte blir så stor och omfattande 

eftersom att eleverna arbetar med samma innehåll. Englund skriver vidare att läroboken 

underlättar för läraren även i andra avseenden, till exempel att den är tidsbesparande genom 

att läraren inte behöver skapa eget arbetsmaterial. Läroboken har också en disciplinerande roll 

genom att den håller eleverna sysselsatta, vilket är positivt för läraren då den kan förhindra att 

det blir kaos i klassrummet. 

 

Johansson (2006) har i sin avhandling också studerat användningen av matematikläroboken i 

svensk skola och den styrande roll läroboken har. Johansson skriver att kunskapssynen kring 

matematikämnet i stor utsträckning definieras utifrån det som läroboken förmedlar. Johansson 

för liksom Englund ett resonemang kring att lärarens dagliga arbete kan underlättas med hjälp 

av läroboken och att arbetsbördan således kan minskas genom användning av läroboken. 

Läroboken ska enligt Johansson fungera som en ram för undervisningen där det är läraren 

som avgör i vilken grad denna ram ska styra undervisningen. En aspekt som Johansson tar 

upp är vikten av att läraren reflekterar över om det som kursplanen i matematik tar upp finns 

med i den lärobok som används i undervisningen. Johanssons delstudier visar att flertalet av 

matematikläromedel anpassad för svensk skola inte följer den aktuella kursplanen i 

matematik. En konsekvens av detta är att de elever vars matematikundervisning enbart utgår 

eller bygger på läroboken inte får ta del av det innehåll som de enlig kursplanen har rätt att 

tillägna sig. För läraren är det därför viktigt att försöka hitta lärobokens potentialer men också 
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dess begränsningar. Läroboken ska fungera som ett stöd till matematikundervisningen i den 

betydelsen att läraren ska utveckla läroboken som det redskap den är (Johansson, 2006).  

 

2.3 Styrdokument 

I ämnesplanen för matematik för gymnasieskolan (Skolverket, 2017) omnämns matematiken 

som en disciplin med en flertusenårig historia till vilken många kulturer har bidragit. Syftet 

med undervisningen i matematik beskrivs bland annat vara att eleven ska utveckla en 

förståelse för matematikens olika begrepp och metoder och ge eleverna möjligheter att 

fördjupa och bredda sina matematikkunskaper. Undervisningen ska också bidra till att 

utveckla förmågan att sätta in matematiken i olika kontexter och dessutom kunna se vilken 

betydelse matematiken har för både individen och samhället. En av förmågorna som eleverna 

ska ges förutsättning att utveckla genom undervisning i matematik är att: 

 
”relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.” (Skolverket, 2017, s. 1)     

 

Med bakgrund i ämnesplanens skrivningar om ämnet matematik och vad undervisning i 

matematik syftar till synliggörs kopplingen till matematikens historiska aspekt relativt tydligt 

genom att den dels har en flertusenårig historia med bidrag från olika kulturer, att eleven ska 

förstå olika matematiska begrepp och metoder, samt att eleverna ska ges möjlighet att relatera 

och sätta in matematiken i bland annat ett historiskt och samhälleligt sammanhang. Därför är 

det viktigt, men framför allt nödvändigt att ha någon form av kunskap om till exempel 

bakgrunden till hur en metod utvecklades, olika begrepps ursprung, hur matematik används i 

olika discipliner, var matematik används i samhället och så vidare. Denna typ av kunskap kan 

genereras med hjälp av ett historiskt perspektiv på matematiken.  

 

Med bakgrund i att läroboken i stor utsträckning verkar fungera som basmaterial i 

matematikundervisningen, att lärare i stor utsträckning utgår från läroboken i sin planering, 

samt den vanliga uppfattningen att läroboken anses vara uttydare av ämnes- och kursplanen 

faller det sig naturligt att undersöka i vilken utsträckning läroböcker i matematik tar ett 

historiskt grepp på matematiken och hur det görs.     
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3 Metod och genomförande 

I detta avsnitt presenteras först arbetets avgränsningar, urval har som gjorts, följt av 

analysverktyg, undersökningens genomförande, samt en metoddiskussion.    

 

3.1 Avgränsningar 

I matematikundervisningen i dagens svenska skola finns det två primära typer av läromedel 

som eleverna kan möta, dels den fysiska boken och dels den digitala boken. Detta är den 

första avgränsningen. Jag har valt att genomföra min undersökning utifrån den fysiska boken. 

Mitt val grundar sig dels på det faktum att jag troligtvis inte kan få tillgång till digitala böcker 

utan att vara anställd eller elev på en skola och för att den fysiska boken är mer lättillgänglig, 

och dels på det faktum att det inte är säkert att alla elever på skolor i Sverige har tillgång till 

en dator eller iPad och således använder den fysiska läroboken som huvudsakligt läromedel.  

 

Den andra avgränsningen rör utbildningsnivån. Eftersom jag utbildar mig till lärare på 

gymnasienivå föll det sig naturligt att inrikta undersökningen på läroböcker i matematik för 

gymnasieskolan som används idag. Med detta följer det naturligt att undersöka läroböcker i 

matematik som är skrivna utifrån och anpassade efter den nuvarande läroplanen Gy11 

(Skolverket, 2011) då samtliga läroböcker som ingår i undersökningen kan också finnas eller 

finns i tidigare upplagor som är anpassade efter tidigare läroplaner. 

 

Den fjärde avgränsningen rör undersökningens innehåll. Av tidsmässiga skäl har jag valt att 

endast fokusera undersökningen på i vilken utsträckning och inom vilka matematiska 

områden som inslag av matematikens historia presenteras, och detta inkluderar varken en 

kartläggning eller analys av uppgifter i läroböckerna med historisk anknytning eller med 

innehåll av matematikens historia.  

 

3.2 Urval 

I min undersökning har jag alltså valt att använda mig av läroböcker i matematik för 

gymnasieskolan. Det finns ett flertal olika förlag som producerar läroböcker i matematik, som 

exempelvis Gleerups, Sanoma Utbildning, Liber och Natur & Kultur. På min avslutande 

praktikskola används läroböcker ur serien Matematik 5000 (Natur & Kultur), men jag kom 

även i kontakt med läroboksserierna Exponent (Gleerups), Matematik Origo (Sanoma 
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utbildning och Bonnier Utbildning) och M-serien (Liber) genom att böcker ur dessa serier 

fanns tillgängliga i arbetsrummet på praktikskolan.  

 

Jag undersökte i vilken utsträckning böcker ur respektive serie fanns tillgängliga på 

Linköpings universitetsbibliotek och fann att böcker ur serierna Matematik 5000, Exponent 

och Matematik Origo var mer lättillgängliga på biblioteket än M-serien, och därför valde jag 

att undersöka serierna Matematik 5000, Exponent och Matematik Origo. Med bakgrund i 

tillgänglighetsaspekten var urvalet av undersökningsmaterial ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011).  

 

Ur varje läroboksserie har jag valt ut motsvarande bok för matematikkurserna 1a, 1b, 1c, 3b, 

3c, och 5. Kurserna i matematik på gymnasienivå är uppdelade i fem olika kurser; 1, 2, 3, 4 

och 5. Kurserna 1-3 består sedan av olika grenar, hädanefter kallat a-, b-, och c-kurserna.  

 

Nedan följer en beskrivning av upplägget för de olika kurserna. Enligt ämnesplanen i 

matematik ska kurs 1a ingå i samtliga yrkesförberedande program. Vidare ska kurs 1b ingå i 

ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och 

samhällsvetenskapsprogrammet. Kurs 1c ska ingå i naturvetenskapliga programmet och 

teknikprogrammet (Skolverket, 2017). För de yrkesförberedande programmen kan kursen 

matematik 2a erbjudas som fördjupning (t.ex. Skolverket, u.å.a.). Förutom kurs 1b ingår 

också kurs 2b i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och 

samhällsvetenskapliga programmet. Kurs 3b och 4 kan erbjudas som fördjupning i de fyra 

nämnda programmen (t.ex. Skolverket, u.å.b.). På det naturvetenskapliga programmet och på 

teknikprogrammet ska förutom kurs 1c också kurs 2c och kurs 3c ingå. En av inriktningarna 

på naturvetenskapsprogrammet är naturvetenskap och där ingår kurs 4. Kurs 4 och 5 kan 

också erbjudas som fördjupning (t.ex. Skolverket, u.å.c.). Till min undersökning valde jag att 

undersöka läroböcker för kurserna 1a, 1b, 1c, 3b, 3c, och 5. Det föreföll sig naturligt att 

undersöka böcker i kurserna 1a, 1b, och 1c då detta är kurser som alla elever på 

gymnasieskolan läser. Av tidsmässiga skäl valdes några av de resterande kurserna ut och valet 

föll alltså på kurs 3b, 3c, och 5. Kursen 3c valdes eftersom den är obligatorisk inom 

naturvetenskapsprogrammet. För att kunna göra en jämförelse av innehållet i kurs 3 mellan 

dessa två grenar valdes även kurs 3b. Kurs 5 valdes med utgångspunkt i att det är den 

avslutande grundläggande kursen på gymnasienivå, och syftet, eller snarare förhoppningen, 

med att välja just kurserna 1a, 1b, 1c, 3b, 3c, och 5 är en intention att försöka diskutera och 



 

          
 17 
 
 
 

visa på om det finns en progression avseende det matematikhistoriska innehållet mellan 

kurserna, till exempel att ju mer avancerad kurs desto fler inslag av matematikhistoria. 

 

3.3 Analysverktyg 

Det analysverktyg som används i undersökningen är en innehållsanalys som tillämpas på 

olika sätt. För att besvara och belysa den första forskningsfrågan används innehållsanalys som 

metod för att finna de analysenheter som sedan analyseras för att besvara den andra 

forskningsfrågan. I avsnitt 3.3.1 presenteras först innehållsanalysen som metod utifrån 

Bryman (2011), följt av en presentation av och hur innehållsanalysen används som verktyg 

för att besvara den första forskningsfrågan. I avsnitt 3.3.2 presenteras först det ramverk för 

vilken analysen av de identifierade enheterna från den första forskningsfrågan utgår från, och 

sedan en beskrivning av de olika stegen i sagda analys. 

 

3.3.1 Innehållsanalys 

Kärnan i en innehållsanalys är att på ett systematiskt sätt kvantifiera innehållet i olika typer av 

texter och dokument utifrån i förväg konstruerade kategorier (Bryman, 2011). Bryman skriver 

vidare att innehållsanalys som metod är väldigt flexibel och kan därför användas i samband 

med studier och analys av många olika typer av dokument och texter. I sin beskrivning av 

innehållsanalys och dess metoder inriktar sig Bryman speciellt på studier av massmedier som 

traditionellt sett främst förknippas med innehållsanalys, men han påpekar dock att de 

grundläggande principerna även är giltiga för merparten av formerna av innehållsanalys 

(Bryman, 2011).  

 

Vid definition av innehållsanalys hänvisar Bryman till dels Berelson (1952) som skriver att 

innehållsanalysen är en forskningsteknik med fokus på en systematisk, objektiv och 

kvantitativ beskrivning av ett konkret innehåll, och dels till Holsti (1969) som ser 

innehållsanalysen som de tekniker som används vid intentioner av att dra slutsatser utifrån 

systematiska och objektiva beskrivningar av det som är karaktäristiskt i 

undersökningsmaterialet. Det som tydligt går att identifiera som det gemensamma för de ovan 

presenterade definitionerna är tyngdpunkten på det objektiva och på det systematiska. Det 

förra innebär att man innan undersökningen tar vid tydligt specificerar hur ett råmaterials 

olika delar ska klassificeras till de artikulerade kategorierna. Objektiviteten kommer här till 

uttryck genom att kategoriseringsprocessen i så liten utsträckning som möjligt ska påverkas 
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av den enskilda forskarens personliga värderingar, det vill säga att forskaren ska tillämpa de 

regler som formulerats för just det enskilda fallet. Den senare innebär att dessa formulerade 

regler på ett så konsekvent sätt som möjligt ska tillämpas för att felkällorna ska bli så små 

som möjligt. De som tillämpar de föreskrivna reglerna på angivet sätt ska således också 

komma fram till samma resultat. (Bryman, 2011.) 

 

Innehållsanalysen lämpar sig bäst att använda när tryckta källor eller texter ska studeras och 

liksom i flertalet av undersökningar av kvantitativ karaktär är det nödvändigt att specificera 

problemformuleringen eller forskningsfrågorna på ett visst sätt, då det är dessa som styr valet 

av vilka källor som ska stå i fokus för innehållsanalysen (Bryman, 2011). Det föreligger 

annars en risk för att innehållsanalysen fokuserar på fel typ av källa eller att för 

undersökningen viktiga dimensioner kan komma att saknas i kodningsschemat (Bryman, 

2011). 

 

De typer av frågeställningar som innehållsanalytiker är intresserade av är enligt Bryman 

frågor om till exempel vilken plats ett innehåll får eller har i ett material, eller hur mycket 

utrymme något får i en text eller liknande. Frågeställningen och dess utformning påverkar 

självfallet vad i analysen som ska fokuseras, och analysen styrs därmed i hög grad av vad som 

står i fokus för undersökningen. Ett mycket viktigt steg i innehållsanalysen är kodningen, som 

dels består av kodningsschemat och dels kodningsmanualen. Med kodningsschema avses en 

förenklad typ av schema som består av kolumner där varje kolumn utgör en dimension som 

ska kodas. Med kodningsmanual avses de instruktioner till den som ska utföra kodningen, och 

består av alla de tänkbara kategorier till dimensionerna som ska användas i 

kodningsprocessen. (Bryman, 2011.) 

 

Hur kommer innehållsanalysen till uttryck i föreliggande undersökning och hur används den?  

Innehållsanalysen kan alltså beskrivas som en flerstegsraket. Det första steget rör den första 

forskningsfrågan och handlar om att identifiera inom vilka matematiska områden historiska 

inslag förekommer. Förekomsten kvantifierades sedan i form av antalet sammanlagda sidor 

per område, vilket är ett uttryck för hur mycket utrymme matematikhistoria ges i 

läroböckerna. Det är här viktigt att påpeka att antalet historiska inslag, som hädanefter 

kommer att benämnas analysenheter, inte är synonymt med antalet sidor. För att på något sätt 

kunna säga något om omfattningen av det historiska innehållet i läroböckerna behövs enligt 

ovan en kvantifiering. Omfattningen av det historiska innehållet kommer till uttryck genom 
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att beräkna andelen historiska inslag, därav behovet av antalet sidor. I kvantifieringen tas ett 

helhetsgrepp, vilket betyder att det i ett kapitel, tillika matematiskt område, kan förekomma 

historiska inslag på exempelvis tre olika ställen, men som tillsammans omfattar till exempel 

två sidor. I resultatredovisningen presenteras därför omfånget av det historiska innehållet både 

i form av antalet sammanlagda sidor och antalet analysenheter. I den andra forskningsfrågan 

står istället analysenheterna och deras innehåll i fokus för analysen.  

 

Det som framför allt tas till fasta på i beskrivningen av innehållsanalysen ovan är den 

objektiva, systematiska och kvantitativa beskrivningen, och det är alltså detta som 

genomsyrar undersökningens upplägg och genomförande avseende den första 

forskningsfrågan. Den objektivitet som innehållsanalysen eftersträvar kommer här till uttryck 

genom att de matematiska områdena redan är definierade i form bokens kapitel, och att jag i 

studiet av böckerna uttryckligen letar efter tydliga inslag av historia. Vad åsyftas då med 

historia i detta fall? Nationalencyklopedin (2018) skriver att ”historia är dels allt som hänt i 

det förflutna, dels utforskning och beskrivning av detta”. Utifrån denna beskrivning åsyftas 

historia i denna undersökning som tydliga och uttryckliga texter eller faktarutor som beskriver 

en historiskt känd matematiker, ursprunget hos begrepp eller formler, beskrivningar av 

utvecklingen av en specifikt matematisk disciplin eller liknande. En tolkning av vad som 

räknas som historia är dock nödvändig, men det är enligt Bryman (2011) i stort sett omöjligt 

att utforma en kodningsmanual helt utan påverkan eller tolkning från kodarens sida, varpå 

min tolkning av vad som är historia framstår som nödvändig för att fullfölja analysen. Det är 

viktigt att vara konsekvent vid tillämpning av de formulerade regler eller instruktioner för 

kodningen när kodningen genomförs så att felkällorna blir så små som möjligt. Detta är alltså 

ett uttryck för den systematik som ska genomsyra innehållsanalysen. På basis av att jag på 

förhand har definierat vad som räknas som historia, och att det finns redan existerande 

kategorier i form av bokens kapitel genomsyrar undersökningen av en hög grad av systematik. 

I avsnitt 3.4 presenterar jag hur jag har gått tillväga. 

 

3.3.2 Fem kategorier för integrering av matematikhistoria 

I avsnitt 2.1 presenterades argumenten för en integrering av matematikhistoria i 

matematikundervisningen utifrån en modell av Tzanakis och Arcavi (2000) som har översatts 

av Holmberg (2017). De fem områdena Lärarnas didaktiska bakgrund och pedagogiska 

ansats, Matematikinlärningen, Utvecklingen av synen på matematikens natur och matematisk 
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aktivitet, Den känslomässiga mottagligheten för matematik och Uppskattningen av matematik 

som en kulturell och mänsklig strävan kommer hädanefter att benämnas som kategorier, och 

deras karakteristika kommer att ligga till grund för analysen av den andra forskningsfrågan, 

det vill säga hur matematikens historia framställs i läroböckerna.  

 

För varje kategori har gjorts ett försök att sålla ut det mest karaktäristiska inom varje kategori 

och som är möjligt att applicera på de historiska inslagen utan att behöva göra allt för 

omfattande tolkningar av innehållet i de historiska inslagen, och som sedan ska ligga till 

grund för analysen av hur matematikens historia framställs i läroböckerna. Det är dock viktigt 

att påpeka att de nämna argumenten i de ovan nämnda kategorierna ibland överlappar 

varandra och det kan vara problematiskt att göra en distinkt skillnad mellan de olika 

kategorierna. Ett försök har dock gjorts och nedan följer utfallet av nämnda försök. 

 

En av kategorierna, Lärarnas didaktiska bakgrund och pedagogiska ansats, som alltså 

fokuserar på vilken nytta lärarna kan ha av en integrering av matematikhistoria i 

matematikundervisningen (Tzanakis & Arcavi, 2000; Avital, 1995; Wenström, 2001; 

Holmquist, 1993), kommer inte att vara en del av ramverket på samma sätt som de övriga 

områdena och således inte heller ha en lika distinkt del i analysen. Som det framgår av avsnitt 

2.2 finns det tendenser att lärarna i stor utsträckning utgår från läroboken i sin planering av 

matematikundervisningen, samt i stor utsträckning använder sig av läroboken i den faktiska 

undervisningen. Med det i åtanke kan egentligen all historia som presenteras i böckerna sägas 

rymmas i denna kategori, men de argument som framhåller lärarnas didaktiska och 

pedagogiska vinst uppfattas inte av författaren som tillräckligt distinkta för att kunna urskiljas 

från de mer specifika som kännetecknar de övriga kategorierna. Därför kan denna kategori 

sägas stå över de övriga fyra eftersom att det är läraren som i stor utsträckning väljer lärobok 

och i vilken mån den ska användas i undervisningen och samtliga historiska inslag kan på så 

sätt sägas vara till nytta för läraren. För analysens del innebär således detta att samtliga 

identifierade historiska inslag på ett eller annat sätt är till nytta för lärarnas didaktiska och 

pedagogiska insats. Detta diskuteras närmare i diskussionsavsnittet.  

 

En aspekt som är lätt att identifiera rörande Matematikinlärningen är ett fokus på ursprunget, 

där ett historiskt perspektiv på undervisningen möjliggör upptäckandet av ursprunget av till 

exempel olika matematiska idéer, processer, eller begrepp, och hur de uppstod och 
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utvecklades. I materialet undersöker jag om de historiska inslagen berättar något om 

ursprunget.  

 

Det karaktäristiska för Utvecklingen av synen på matematikens natur och matematisk aktivitet 

kan sägas vara de historiskt kända matematikerna och processerna bakom deras framgångar. 

För analysens del är det dock nödvändigt att eventuellt göra några smärre avgränsningar då 

det inte är säkert att de historiska inslagen är så pass ingående att de berättar om 

matematikernas känslor och tankar kring sina arbeten. I materialet undersöker jag om de 

historiska inslagen berättar något om historiskt kända matematiker och i sådana fall något om 

deras tankar bakom arbetet.  

 

Den känslomässiga mottagligheten för matematik fokuserar till viss del på samma typ av 

argument som Utvecklingen av synen på matematikens natur och matematisk aktivitet, varpå 

dessa argument därför koncentreras till Utvecklingen av synen på matematikens natur och 

matematisk aktivitet. Här koncentreras därför fokus istället till den del av argument som syftar 

till att en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen kan bidra till en insikt 

om att matematiken är en del av mänsklighetens kultur och i materialet undersöker jag om de 

historiska inslagen placeras i en samhällelig kontext eller i ett större perspektiv.  

 

Argumenten i Uppskattningen av matematik som en kulturell och mänsklig strävan, går 

mycket hand i hand med dem i föregående kategori. Fokus här koncentreras dock på 

matematikens mångkulturella arv och i materialet undersöker jag om de historiska inslagen är 

från olika kulturer, det vill säga om det finns någon geografisk spridning bland de historiska 

inslagen.  

 

Analysen tar sin utgångspunkt i de analysenheter som identifierades i analysen av den första 

forskningsfrågan. Med analysenheter åsyftas alltså de identifierade historiska inslagen i 

respektive bok. För att besvara den andra forskningsfrågan kategoriseras dessa analysenheter 

genom att använda de fyra ovan definierade kategorierna. För att underlätta klassificeringen, 

eller kodningen, tilldelas varje kategori en kod. Den första kategorin som fokuserar på 

Ursprung får koden 1, den andra kategorin Kända matematiker får koden 2, den tredje 

kategorin Samhällelig kontext får koden 3, och den fjärde kategorin Mångkulturellt arv får 

koden 4. Varje analysenhet studeras sedan för att avgöra vilken kod den ska få. Det är möjligt 
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att en analysenhet kan kodas på flera sätt, det vill säga att analysenheten passar in under flera 

kategorier. Resultatet av kodningen mynnar ut i en matris som presenteras nedan.   

 
 

”Antal 
analysenheter” 

Kategori 

Total 
Medelvärde 
(träffar/bok) Ursprung 

Kända 
matematiker 

Samhällelig 
kontext 

Mångkulturellt 
arv 

Kurs 
… 
 
 
 
 
Total 

       

 

Resultatmatrisen består av de fyra kategorier som presenterats ovan där det karaktäristiska för 

varje område används som rubriker. Med ”antalet analysenheter” åsyftas hur många enheter 

med historiska inslag som identifierades i varje bok. Antalet enheter är alltså inte synonymt 

med antalet sidor. Resultatet av forskningsfråga två presenteras i avsnitt 5.2 och för att 

underlätta analysen av resultatet används en kodningsmatris för varje läroboksserie. I 

kolumnen längst till vänster kommer de olika böckerna för respektive kurs inom serien att 

skrivas ut.  

  

3.4 Genomförande 

I detta avsnitt presenteras vägen fram till resultatet i avsnitt 5. Här kommer de beslut och 

överväganden som jag varit tvungen att ta att presenteras, de konsekvenser som följde, samt 

en beskrivning av alla steg i analysprocesserna. 

 

För att kunna genomföra den jämförande studien måste ett antal val och avgränsningar göras. 

Den jämförande studien tar sin grund i den fysiska läroboken framför den digitala enligt de 

premisser som presenteras i avsnitt 3.1. De läroböcker som ska jämföras ska vidare vara 

anpassade för matematikundervisning på gymnasieskolan, och urvalet av läroböcker baseras 

på vilka läroboksserier jag kom i kontakt med på den skola där jag hade min avslutande 

praktik och är därför ett bekvämlighetsurval. Tre läroboksserier valdes ut och ur varje serie 

valdes böcker för kurserna 1, 3 och 5 ut enligt beskrivning i avsnitt 3.2.  

  

Efter att alla avgränsningar och urval var gjorda påbörjades arbetet med att kartlägga och 

analysera läroböckerna utifrån forskningsfrågorna. Innehållsanalys valdes som analysverktyg 
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för båda forskningsfrågorna, men med olika tillämpning vilket framgår i avsnitt 3.3. Analysen 

av materialet utifrån den första forskningsfrågan genomfördes i ett antal steg. Det första steget 

var att identifiera vilka matematiska områden varje bok presenterade och detta noterades. Steg 

två bestod i att presentera de olika läroboksserierna och deras respektive böcker, vilket 

återfinns i avsnitt 4. För varje läroboksserie presenteras en kortfattad beskrivning av 

upplägget och vad som karaktäriserar serien. För att få en tydlig översikt över innehållet i 

respektive bok presenteras detta i tabeller för varje kurs där de olika grenarna, a-, b-, och c-

kurserna, presenteras bredvid varandra för att synliggöra skillnader eller likheter i det 

matematiska innehållet mellan böckerna inom samma kurs. För varje läroboksserie finns tre 

tabeller; en för kurs 1 (1a, 1b, 1c), en för kurs 3 (3b, 3c), och en för kurs 5. Presentationen av 

resultatet tar sin grund i dessa tabeller.  

 

Analysen tog sedan sin konkreta början i det tredje steget med att jag bläddrade igenom bok 

för bok och markerade historiska inslag med en post-it-lapp. De matematiska områdena är 

redan på förhand artikulerade i form av respektive boks kapitel. Det som jag letade efter i 

materialet var historiska fakta rörande matematiken och dessa kunde vara både tydliga och 

uttryckligen uppenbara eller mindre uppenbara. För att upptäcka dessa mindre uppenbara 

inslagen var det viktigt att textsidorna kontrolleras noggrant. Efter att varje bok genomsökts 

sammanställdes de historiska inslagen i ett arbetsdokument. För varje bok noterades dess 

kapitel med tillhörande antal sidor, och sedan noterades rubriken för varje historiskt inslag 

och placerades in under rätt kapitel med tillhörande omfattning och sidnummer. För varje bok 

noterades också det sammanlagda sidantalet, där endast antalet sidor med matematiskt 

innehåll räknades. Facit, repetitionsuppgifter, innehållsförteckning och inledande beskrivning 

av bokens upplägg ingick inte. Sedan räknades det sammanlagda antalet sidor med historiska 

inslag samman för att sedan beräkna andelen historia i respektive kapitel och i hela boken. 

Denna process upprepades för varje bok. Nästa steg var att presentera resultatet på ett 

överskådligt sätt. Tabellerna som presenterades i avsnitt 4 återanvändes med några tillägg. 

Kolumner som beskriver omfånget, det vill säga antalet sidor, tillfogades, liksom en rad där 

andelen historiska inslag i varje bok anges. De kapitel i vilka det förekom något historiskt 

inslag fetmarkerades i tabellen och i kolumnen ”Omfång” angavs antalet sidor och vid behov 

antalet rader. I en parentes efter antalet sidor anges antalet analysenheter, det vill säga antalet 

historiska inslag. Detta upprepades för varje tabell. Till varje tabell presenteras några exempel 

på historiska innehåll. Om samma eller motsvarande kapitel i samtliga grenar inom en kurs 

innehöll historiska inslag presenteras exempel från dessa kapitel. Detta medför att det inte 
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alltid presenteras ett exempel från varje kapitel med historiska inslag. Syftet med att välja 

exempel från de kapitel där det förekommer historiska inslag i samtliga grenar är att visa om 

det är samma inslag eller om det finns någon skillnad mellan de historiska inslagen. Detta 

upprepades för varje tabell. Detta återfinns i avsnitt 5.1. 

 

Nästa steg i analysen rör den andra forskningsfrågan. Denna del av analysen utgår från de fem 

kategorier som identifierades i 3.3.2. I analysverktyget kommer endast fyra av kategorierna 

att finnas med då en av kategorierna inte anses vara tillräckligt tydlig och distinkt nog att 

kunna utgöra en egen kategori på samma sätt som de övriga. I den andra forskningsfrågan 

analyseras de analysenheter som identifierades i den första forskningsfrågan. Analysenheterna 

är alltså de historiska inslagen, och de analyserades och klassificerades utifrån de fyra 

kategorierna i 3.3.2. Klassificeringen genomfördes genom att varje enhet studerades och 

kodades sedan med 1, 2, 3, eller 4 beroende på vilken eller vilka kategorier analysenheten 

kunde placeras in under. En analysenhet kunde även tillhöra flera kategorier. Detta 

upprepades för varje bok och varje analysenhets koder noterades i arbetsdokumentet. För 

varje bok räknades antalet kodningar per kategori samman och resultat av kodningsprocessen 

presenteras i avsnitt 5.2 i matrisform, en för varje läroboksserie. För varje matris och serie 

presenteras några exempel. Dessutom beräknades medelvärdet av förekommande antal träffar 

per bok ut, det vill säga hur många koder som finns per bok, genom att det totala antalet 

träffar per bok dividerades med antalet identifierade analysenheter för samma bok. 

Medelvärdet av antalet kodningar för samtliga böcker i respektive serie beräknades också och 

då genom att dividera det totala antalet identifierade analysenheter för samtliga böcker i en 

serie med det totala antalet träffar för samtliga böcker.  

 

3.5 Metoddiskussion 

I mitt urval förekommer endast en kurs anpassad för yrkesförberedande program, kurs 1a. 

Resterande kurser är anpassade för studieförberedande program. Det kan finnas en 

problematik i detta urval då det finns en risk att det historiska innehållet sammantaget kan 

vara annorlunda för de elever som läser på yrkesförberedande program gentemot de elever 

som läser på studieförberedande program då kurs 2a, som erbjuds som fördjupning på de 

yrkesförberedande programmen, inte omfattas av denna undersökning. Att inte ta med kurs 2a 

i undersökningen motiveras med bakgrund i att kurs 2a erbjuds som fördjupning och därmed 

inte är obligatorisk i matematikundervisningen. Dock har jag valt att ta med kurs 3b, som 
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erbjuds som fördjupning inom ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska 

programmet och samhällsvetenskapliga programmet. Detta val motiveras med att för att i 

förlängningen kunna diskutera eventuella skillnader och likheter mellan kurs 3b och kurs 3c, 

som är obligatoriska inom både naturvetenskaps- och teknikprogrammet, är det därför 

nödvändigt att studera läroböckerna i kurs 3b. På grund av att böcker i kurserna 2 och 4 

valdes bort finns det en risk att undersökningen går miste om relevant innehåll, vilket medför 

vissa svårigheter att dra några generella slutsatser om det sammanlagda innehållet och 

förekomsten av matematikens historia i en viss läroboksserie.  

 

Innehållsanalysen ska bland annat präglas av objektivitet och systematik. Objektiviteten 

kommer som tidigare nämnts till uttryck till exempel genom att forskarens personliga 

värderingar och tolkningar i så liten utsträckning som möjligt ska påverka kategoriserings- 

eller identifikationsprocessen (Bryman, 2011). En potentiell fallgrop avseende denna 

undersökning rör definitionen av historia och vad som ska identifieras som ett historiskt 

inslag i analysen av den första forskningsfrågan. För att undvika att mina egna tolkningar av 

historia skulle påverka utfallet alltför mycket och för att vara så objektiv som möjligt valde 

jag att definiera historia med hjälp av Nationalencyklopedin. Med Nationalencyklopedins 

(2018) definition av historia som utgångspunkt och stöd har identifieringen av historiska 

inslag i läroböckerna underlättats och kan tillmätas en högre grad av objektivitet än om jag 

hade definierat historia utifrån mina egna referensramar. En viss tolkning har trots allt varit 

nödvändig, men i grunden ökar undersökningens reliabilitet med en redan vedertagen 

definition av historia som utgångspunkt för identifieringsprocessen. Andra, som genomför 

samma undersökning, kommer därför förhoppningsvis att i större utsträckning komma fram 

till samma resultat än om tolkningen av innebörden av historia hade lämnats fri.  

 

En annan svaghet med innehållsanalys som Bryman (2011) identifierar rör kategoriseringen. 

Det är mycket viktigt att säkerställa att de olika kategorierna i kodningsschemat ej överlappar 

varandra i någon bemärkelse då det annars föreligger en risk att två eller flera kategorier kan 

ha likartade innebörder och det kan då vara problematiskt att koda ”rätt” utifrån forskarens 

intentioner. Detta var något som jag upplevde som lite problematiskt i analysen av den andra 

forskningsfrågan. Analysen tar där sin utgångspunkt i att analysenheterna som identifierades i 

forskningsfråga ett ska kategoriseras och kodas utifrån fyra olika kategorier. I grunden 

överlappade samtliga fyra kategorier varandra en hel del, vilket inledningsvis skulle göra det 

svårt att koda ”rätt”. Detta löstes delvis genom att tydligt försöka sålla ut det mest 
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karaktäristiska för varje kategori och sedan endast utgå från denna karakteristika i kodningen. 

Med bakgrund i att en och samma analysenhet kunde kodas eller kategoriseras som 

tillhörande flera kategorier skulle den inledande utsållningen egentligen kunna ses som 

överflödig då resultatet på ett sätt innebär att det fortfarande finns en överlappning. Samtidigt 

är det viktigt att poängtera att den påstådda överlappningen inte finns på grund av otydligt 

definierade kategorier, utan snarare på grund av att ett och samma historiskt inslag kan 

kategoriseras att höra till flera kategorier.  

 

En av innehållsanalysens starka sidor är att det är lätt att replikera studien och att göra 

uppföljningsstudier (Bryman, 2011). Böcker i kurserna 2 och 4 valdes medvetet bort på grund 

av bland annat tidsbrist. Med utgångspunkt i det analysverktyg som tagits fram och använts i 

denna studie skulle en likartad eller identisk studie där även böckerna för kurs 2 och 4 ingår 

vara tämligen enkel att genomföra. Detta förutsätter dock att det finns tydliga och konkreta 

instruktioner för vad den forskaren ska göra dels för att felkällorna ska bli så små som 

möjligt, det vill säga att en hög grad av systematik ska genomsyra analysen, dels för att 

resultatet ska ha en hög reliabilitet. 
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4 Presentation av läroboksserier och läroböcker 

I detta avsnitt presenteras de läroboksserier och läroböcker som ingår i undersökningen. 

 

4.1 Matematik 5000 

I tabellen nedan presenteras de läroböcker ur serien Matematik 5000 som ingår i denna 

undersökning. 

  
Titel Förlag Upplaga Utgivningsår Författare I löpande text 

Matematik 5000 

Kurs 1a gul 

Natur & 

Kultur 

1 2011 Lena Alfredsson, Patrik Erixon, 

Hans Heikne 

5000 1a gul 

Matematik 5000 

Kurs 1a röd 

Natur & 

Kultur 

1 2011 Lena Alfredsson, Patrik Erixon, 

Hans Heikne 

5000 1a röd 

Matematik 5000 

Kurs 1b grön 

Natur & 

Kultur 

1 2011 Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, 

Patrik Erixon, Hans Heikne 

5000 1b 

Matematik 5000 

Kurs 1c blå 

Natur & 

Kultur 

1 2011 Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, 

Patrik Erixon, Hans Heikne 

5000 1c 

Matematik 5000 

Kurs 3b grön 

Natur & 

Kultur 

1 2013 Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, 

Patrik Erixon, Hans Heikne 

5000 3b 

Matematik 5000 

Kurs 3c blå 

Natur & 

Kultur 

1 2012 Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, 

Patrik Erixon, Hans Heikne 

5000 3c 

Matematik 5000 

Kurs 5 blå 

Natur & 

Kultur 

2 2015 Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, 

Patrik Erixon, Hans Heikne 

5000 5 

Tabell 1. Översikt över utvalda läroböcker i Matematik 5000 

 

Läroboksserien Matematik 5000 riktar sig till både gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 

och är inriktad på färdigheter, förståelse, kommunikation och problemlösning, samt erbjuder 

goda möjligheter och förutsättningar för eleverna att dels utveckla de matematiska 

förmågorna, dels att nå ämnesplanens och kursplanens kunskapsmål, samt möjligheter till att 

bedriva en varierad undervisning. I samtliga böcker presenteras inledningsvis upplägget av 

boken, och där går det att läsa följande: ”[…] i Historik, med tillhörande uppgifter, sätts 

matematiken in i ett historiskt sammanhang.” (5000 1a gul, s. 3; 5000 1a röd, s. 3; 5000 1b, s. 

3; 5000 1c, s. 3; 5000 3b, s. 3; 5000 3c, s. 3; 5000 5, s. 3, fetstil i original.) 

 

De böcker som undersökts från serien Matematik 5000 är kurs 1a, gul respektive röd bok, där 

den gula boken är anpassad för tekniskt inriktade yrkesprogram och den röda boken är 

anpassad för serviceinriktade yrkesprogram; kurs 1b och 3b för ekonomiprogrammet, 
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estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsprogrammet; kurs 1c, kurs 3c 

och 5 för naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.  

 

Innehållet i den gula respektive den röda boken för kurs 1a är huvudsakligen identiskt med 

vissa undantag. Innehållet i de båda böckerna är Att arbeta med tal, Procent, Sannolikhetslära 

och statistik, Ekvationer och formler, Geometri, Linjära och exponentiella modeller, och 

Fördjupning, med skillnaden att geometriavsnittet ges lite mer utrymme i den gula boken 

(5000 1a gul; 5000 1a röd). I kurs 1b respektive i kurs 1c behandlas de matematiska områdena 

Aritmetik – Om tal, Procent, Algebra, Geometri, Sannolikhetslära och statistik, och Grafer 

och funktioner (5000 1b; 5000 1c). I tabellen nedan presenteras innehållet i kurs 1 för att få en 

tydligare översikt över innehållet i respektive bok. De områden, eller kapitel, som står på 

samma rad, till exempel Att arbeta med tal och Aritmetik – Om tal, motsvarar varandra 

innehållsmässigt.   

 
 Kurs 1a – gul & röd bok Kurs 1b & Kurs 1c 

Matematiskt innehåll Att arbeta med tal Aritmetik – Om tal 

Procent Procent 

Sannolikhetslära och statistik Sannolikhetslära och statistik 

Ekvationer och formler Algebra 

Geometri Geometri 

Linjära och exponentiella modeller Grafer och funktioner 

Fördjupning  

Tabell 2. Översikt över matematiskt innehåll i kurs 1 Matematik 5000 

 

I kurs 3b och kurs 3c behandlas de matematiska områdena Algebra och funktioner, 

Förändringshastigheter och derivator och Kurvor, derivator och integraler (5000 3b; 5000 

3c). I kurs 3b behandlas också Geometrisk summa och linjär optimering (5000 3b), medan 

kurs 3c istället behandlar Trigonometri (5000 3c). I tabellen nedan presenteras innehållet i 

kurs 3 för att få en tydligare översikt över innehållet i respektive bok. De områden, eller 

kapitel, som står på samma rad motsvarar varandra innehållsmässigt. 
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 Kurs 3b Kurs 3c 

Matematiskt innehåll Geometrisk summa och linjär optimering  

Algebra och funktioner Algebra och funktioner 

Förändringshastigheter och derivator Förändringshastigheter och derivator 

Kurvor, derivator och integraler Kurvor, derivator och integraler 

 Trigonometri 

Tabell 3. Översikt över matematiskt innehåll i kurs 3 Matematik 5000 

 

I kurs 5 behandlas Diskret matematik I, Diskret matematik II, Derivator och integraler, 

Differentialekvationer, och Omfångsrika problemsituationer (5000 5). 

 
 Kurs 5 

Matematiskt innehåll Diskret matematik I 

Diskret matematik II 

Derivator och integraler 

Differentialekvationer 

Omfångsrika problemsituationer 

Tabell 4. Översikt över matematiskt innehåll i kurs 5 Matematik 5000 

 

4.2 Exponent 

I tabellen nedan presenteras de läroböcker ur serien Exponent som ingår i denna 

undersökning. 

 
Titel Förlag Upplaga Utgivningsår Författare I löpande text 

Exponent 1a Gleerups  1 2011 Lars-Göran Johansson, Tommy 

Olsson 

Exp. 1a 

Exponent 1b Gleerups  1 2011 Susanne Gennow, Ing-Mari 

Gustafsson, Bo Silborn 

Exp. 1b 

Exponent 1c  Gleerups  1 2011 Susanne Gennow, Ing-Mari 

Gustafsson, Bo Silborn 

Exp. 1c 

Exponent 3b  Gleerups  1 2013 Susanne Gennow, Ing-Mari 

Gustafsson, Bo Silborn 

Exp. 3b 

Exponent 3c Gleerups 1 2012 Susanne Gennow, Ing-Mari 

Gustafsson, Bo Silborn 

Exp. 3c 

Exponent 5 Gleerups 1 2013 Susanne Gennow, Ing-Mari 

Gustafsson, Bo Silborn 

Exp. 5 

Tabell 5. Översikt över utvalda läroböcker i Exponent 

 

Exponent är en läroboksserie som är anpassad för gymnasieskolan. Exponent beskrivs som en 

läroboksserie med tydlig koppling till ämnesplanen i matematik gällande dess syfte, och då 
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med särskilt fokus på de matematiska förmågorna och dess centrala innehåll. I ämnesplanen 

beskrivs de sju matematiska förmågorna som eleverna ska utveckla, och för att 

undervisningen ska bli varierad och för att eleverna ska ges möjlighet och tillfälle att tillägna 

sig ett rikt matematiskt kunnande har uppgifterna i Exponent märkts ut med vilken förmåga 

eller vilka förmågor elever får träna på i olika uppgifterna. Producenterna bakom Exponent 

motiverar detta val med att hänvisa till både nationell och internationell forskning som påvisar 

att matematikundervisningens största utvecklings- och förbättringspotential går att hämta i 

detta, det vill säga att utveckla matematiken från att vara procedurbetonad till att vara mer 

mångsidig. (Exp. 1a; Exp. 1b; Exp. 1c; Exp. 3b; Exp. 3c; Exp. 5.) I beskrivningen av 

läromedlet finns ingen information om det historiska perspektivet likt den för Matematik 

5000, och som vi även ska se, för Origo. 

 

De böcker som undersökts från serien Exponent är kurs 1a anpassad för yrkesprogram; kurs 

1b och 3b för ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och 

samhällsprogrammet; och kurs 1c, kurs 3c och 5 för naturvetenskapsprogrammet och 

teknikprogrammet.  

 

I inledningen till boken för kurs 1a, där bland annat upplägget presenteras, står följande att 

läsa: 

 
”Kapitel 7 innehåller uppgifter med speciell anknytning till 

yrkesprogrammens inriktning. Dessa uppgifter behandlar specifikt den sjunde 

förmågan som omnämns i ämnesplanen, nämligen att eleven ska utveckla 

förmågan att ’relatera matematiken till dess betydelse och användning inom 

andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.’” 

(Johansson & Olsson, 2011, s. 6, min kursivering)  

 

I kurs 1a behandlas Taluppfattning och aritmetik, Algebra, Förändring, Samband, Geometri, 

Sannolikhet och statistik, och Uppgifter för karaktärsämnen (Exp. 1a). I kurs 1b respektive 

kurs 1c behandlas Taluppfattning, Algebra, Geometri, Procent, Funktioner, och 

Sannolikhetslära och statistik (Exp. 1b; Exp. 1c). I tabellen nedan presenteras innehållet i kurs 

1 för att få en tydligare översikt över innehållet i respektive bok. De områden, eller kapitel, 

som står på samma rad, till exempel Förändring och Procent, motsvarar varandra 

innehållsmässigt.   
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 Kurs 1a Kurs 1b & Kurs 1c 

Matematiskt innehåll Taluppfattning och aritmetik Taluppfattning 

Algebra Algebra 

Förändring Procent 

Samband Funktioner 

Geometri Geometri 

Sannolikhet och statistik Sannolikhetslära och statistik 

Uppgifter för karaktärsämnen  

Tabell 6. Översikt över matematiskt innehåll i kurs 1 Exponent 

 

I kurs 3b och 3c behandlas Funktioner och gränsvärden, Derivata, Användning av derivata, 

och Primitiva funktioner och enkla integraler (Exp. 3b; Exp. 3c). I kurs 3b behandlas 

dessutom Geometrisk summa och linjär optimering (Exp. 3b), medan kurs 3c istället 

innehåller Trigonometri (Exp. 3c). I tabellen nedan presenteras innehållet i kurs 3 för att få en 

tydligare översikt över innehållet i respektive bok. De områden, eller kapitel, som står på 

samma rad motsvarar varandra innehållsmässigt.   

 
 Kurs 3b Kurs 3c 

Matematiskt innehåll Geometrisk summa och linjär optimering  

Funktioner och gränsvärden Funktioner och gränsvärden 

Derivata Derivata 

Användning av derivata Användning av derivata 

Primitiva funktioner och enkla integraler Primitiva funktioner och enkla 

integraler 

 Trigonometri 

Tabell 7. Översikt över matematiskt innehåll i kurs 3 Exponent 

 

I kurs 5 behandlas Mängdlära, Talteori, Kombinatorik och grafteori, Samband och 

förändringar, och Problemlösning (Exp. 5). 

 

 Kurs 5 

Matematiskt innehåll Mängdlära 

Talteori 

Kombinatorik och grafteori 

Samband och förändring 

Problemlösning 

Tabell 8. Översikt över matematiskt innehåll i kurs 5 Exponent 
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4.3 Matematik Origo 

I tabellen nedan presenteras de läroböcker ur serien Matematik Origo som ingår i denna 

undersökning. 

 
Titel Förlag Upplaga Utgivningsår Författare I löpande text 

Matematik 

Origo 1a 

Sanoma  1 2017 Kerstin Olofsson, Verner 

Gerholm, Attila Szabo, Niclas 

Larson, Gunilla Viklund, Daniel 

Dufåker, Mikael Marklund 

Origo 1a 

Matematik 

Origo 1b 

Bonnier  2 2011 Attila Szabo, Niclas Larson, 

Gunilla Viklund, Daniel Dufåker, 

Mikael Marklund 

Origo 1b 

Matematik 

Origo 1c 

Sanoma  2 2011 Attila Szabo, Niclas Larson, 

Gunilla Viklund, Daniel Dufåker, 

Mikael Marklund 

Origo 1c 

Matematik 

Origo 3b 

Sanoma  2 2013 Attila Szabo, Niclas Larson, 

Gunilla Viklund, Daniel Dufåker, 

Mikael Marklund 

Origo 3b 

Matematik 

Origo 3c 

Sanoma  2 2012 Attila Szabo, Niclas Larson, 

Gunilla Viklund, Daniel Dufåker, 

Mikael Marklund 

Origo 3c 

Matematik 

Origo 5 

Sanoma  2 2013 Attila Szabo, Niclas Larson, 

Gunilla Viklund, Daniel Dufåker, 

Mikael Marklund 

Origo 5 

Tabell 9. Översikt över utvalda läroböcker i Matematik Origo 

 

Matematik Origo är en serie med läroböcker som är skrivna utifrån Gy 2011 och följer det 

centrala innehållet och syftet i ämnesplanen för matematik. Matematik är enligt författarna 

inte bara räkning, och i boken fokuseras därför problemlösning, det matematiska samtalet och 

förståelsen med intentionen att förmedla en nyfikenhet och glädje inför matematik (Origo 1a; 

Origo 1b; Origo 1c; Origo 3b; Origo 3c; Origo 5). Boken för 1a-kursen beskrivs dessutom 

som helt anpassad efter den nya och reviderade ämnesplanen i matematik som träder i kraft 1 

juli 2018 och vars syfte är att stärka den digitala kompetensen hos eleverna (Origo 1a). 

 

I inledningen av boken för kurs 1a där bokens upplägg och innehåll presenteras går att läsa att 

”[i] Samhälle och yrkesliv sätter vi matematiken i ett historiskt sammanhang eller lyfter fram 

hur den används i samhället.” (Origo 1a, s. 3, kursivering i original). I inledningen av 

böckerna för kurs 1b, 1c, 3b, 3c och 5 vid presentation av bokens upplägg och innehåll går att 
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läsa att ”[i] slutet av varje kapitel finns ett avsnitt om Historia som beskriver matematikens 

utveckling ur ett idéhistoriskt och kulturellt perspektiv.” (Origo 1b, s. 3; Origo 1c, s. 3; Origo 

3b, s. 3; Origo 3c, s. 3; Origo 5, s. 3, kursivering i original.)  

 

Av de böcker som undersökts från serien Origo är kurs 1a anpassad för yrkesprogram; kurs 1b 

och 3b för ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och 

samhällsprogrammet; och kurs 1c, kurs 3c och 5 för naturvetenskapsprogrammet och 

teknikprogrammet.  

 

I kurs 1a behandlas Matematik i vardag och yrkesliv, Tal, Algebra, Procent, Statistik, 

Sannolikhet, Linjära och exponentiella samband, och Geometri (Origo 1a). I kurs 1b 

respektive 1c behandlas Tal, Algebra och ekvationer, Procent, Funktioner, Statistik, 

Sannolikhetslära, och Geometri. I kurs 1b heter geometriavsnittet Geometri och bevis. I kurs 

1b finns det även ett avsnitt som heter Tabeller och diagram (Origo 1b; Origo 1c). I tabellen 

nedan presenteras innehållet i kurs 1 för att få en tydligare översikt över innehållet i 

respektive bok. De områden, eller kapitel, som står på samma rad motsvarar varandra 

innehållsmässigt.   

 
 Kurs 1a Kurs 1b Kurs 1c 

Matematiskt innehåll Matematik i vardag och 

yrkesliv 

  

Tal Tal Tal 

Algebra Algebra och ekvationer Algebra och ekvationer 

Procent Procent Procent 

Statistik Statistik Statistik 

Sannolikhet Sannolikhetslära Sannolikhetslära 

Linjära och exponentiella 

samband 

Funktioner Funktioner 

Geometri Geometri och bevis Geometri 

 Tabeller och diagram  

Tabell 10. Översikt över matematiskt innehåll i kurs 1 Origo 

 

I kurs 3b respektive 3c behandlas Algebraiska uttryck, Deriveringsregler, Extremvärden, 

grafen och derivatan, Integraler, och Linjär optimering, ändringskvot och derivata (i kurs 3c 

bara Ändringskvot och derivata). I kurs 3b finns också ett avsnitt om Geometrisk summa, och 

i kurs 3c finns ett avsnitt om Trigonometri. (Origo 3b; Origo 3c.) I tabellen nedan presenteras 
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innehållet i kurs 3 för att få en tydligare översikt över innehållet i respektive bok. De 

områden, eller kapitel, som står på samma rad motsvarar varandra innehållsmässigt.   

 
 Kurs 3b Kurs 3c 

Matematiskt innehåll Geometrisk summa  

Algebraiska uttryck Algebraiska uttryck 

Deriveringsregler Deriveringsregler 

Extremvärden, grafen och derivatan Extremvärden, grafen och derivatan 

Integraler Integraler 

Linjär optimering, ändringskvot och 

derivata 

Ändringskvot och derivata 

 Trigonometri 

Tabell 11. Översikt över matematiskt innehåll i kurs 3 Origo 

 

I kurs 5 behandlas Talteori, Mängder, kombinatorik och grafer, Differentialekvationer, och 

Omfångsrika problem (Origo 5). 

 
 Kurs 5 

Matematiskt innehåll Talteori 

Mängder, kombinatorik och grafer 

Differentialekvationer 

Omfångsrika problem 

Tabell 12. Översikt över matematiskt innehåll i kurs 5 Origo 
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5 Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen. I avsnitt 5.1 presenteras resultatet till 

forskningsfråga 1 och i avsnitt 5.2 presenteras resultatet till forskningsfråga 2.  

 

5.1 Inom vilka matematiska områden synliggörs matematikens historia i 

läroböckerna? 

I detta avsnitt presenteras resultatet för den första forskningsfrågan. För att göra 

forskningsresultatet mer lättillgängligt och överskådligt presenteras resultaten delvis i 

tabellform. Exempel på de identifierade historiska inslagen presenteras också.  

 

Vad gäller omfånget i form av antalet sidor och den beräknade andelen historia per bok är det 

viktigt att framhålla att det rör sig om uppskattningar. Avseende omfånget förekommer det 

ganska frekvent i alla undersökta läroböcker att historiska inslag upptar en del av en fysisk 

sida, och det är svårt att med precisa mått avgöra hur stor denna del är. Därför har jag i dessa 

fall gjort en uppskattning med hjälp av ögonmått. Gällande andelen historia per bok har jag i 

beräkningen avrundat till en decimal för att öka läsvänligheten.  

 

5.1.1 Matematik 5000 

I tabellerna nedan presenteras i vilka kapitel i respektive bok och kurs som det förekommer 

historiska inslag. Förekomst av historiskt inslag visas genom en fetmarkering av det 

matematiska området följt av dess omfång, det vill säga antalet sidor och antalet 

analysenheter. Gällande omfånget i form av antal sidor förekommer det på några ställen i 

tabellerna i form av antalet sidor (s) + ett antal rader (r), till exempel 2s + 8r. På några ställen 

i de aktuella matematiska områdena motsvarar det historiska inslaget en eller flera rader som 

är integrerade i en längre text. Vid beräkning av andelen historiska inslag i respektive bok har, 

då det varit aktuellt, en uppskattning av hur stor del av en sida som antalet sammanlagda rader 

motsvarar för att underlätta uträkningen. I dessa berörda fall ingår antalet rader i den andel 

historia per bok som redovisas i tabellen som redovisas längst ner i respektive tabell. 

Tabellerna är desamma som återfinns i avsnitt 4.1 i vilket läroböckerna presenterades. 

 

Utifrån tabell 13 nedan går det att utläsa att det i samtliga böcker för kurs 1 förekommer 

historiska inslag i kapitlen om tal och geometri. I kapitlet om tal i kurs 1a gul presenteras det 

historiska perspektivet genom en kortare beskrivning av två historiska talsystem, det 
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egyptiska talsystemet och mayafolkets talsystem (5000 1a gul, s. 21), och samma innehåll 

finns också i samma kapitel i kurs 1a röd (5000 1a röd, s. 21). Samma historiska inslag 

förekommer också i kurs 1b (5000 1b, s. 57). Omfattningen av det historiska innehållet i 

kapitlet om tal i boken för kurs 1c är större och där består de historiska inslagen av en mycket 

kortfattad översikt av matematikens utveckling och historia benämnd Från vargben till 

datorer och en beskrivning av historiska talsystem, det egyptiska, babyloniska och 

mayafolkets talsystem (5000 1c, s. 8, 47). I 1c-boken nämns även kortfattat om olika basers 

talsystem och ursprung på fyra rader (5000 1c, s. 44).  

 

I kapitlet om geometri i kurs 1a gul får eleven möjlighet att bekanta sig med matematikens 

historia genom en beskrivning av Pythagoras sats (5000 1a gul, s. 230). I kurs 1a röd är det 

istället en historiska fakta om talet p som presenteras (5000 1a röd, s. 222). Historiska fakta 

om talet p får även elever som använder boken för kurs 1b ta del av (5000 1b, s. 198). 

Däremot i boken för kurs 1c är förekomsten av historiska inslag något mer omfattande. Det 

förekommer dels en kort beskrivning av geometrins födelse, historiska fakta om talet p, 

beskrivning av Euklides och hans bok Elementa som en inledning till geometriska bevis, samt 

information om Pythagoras sats (5000 1c, s. 156, 163, 171, 186). 

 
 Kurs 1a – gul & 

röd bok 
Omfång 1a 
gul (Antal 

analysenheter) 

Omfång 1a 
röd (Antal 

analysenheter) 

Kurs 1b & Kurs 
1c  

Omfång 1b 
(Antal 

analysenheter) 

Omfång 1c 
(Antal 

analysenheter) 
Matematiskt 

innehåll 

Att arbeta med 

tal  

1s (1) 1s (1) Aritmetik – Om 

tal  

1s (1) 2s + 8r (5) 

Procent  1s (1) 1s (1) Procent  1s (1)  

Sannolikhetslära 

och statistik 

  Sannolikhetslära 

och statistik  

 1s (1) 

Ekvationer och 

formler 

  Algebra   1s + 10r (3) 

Geometri  1s (1) 1s (1) Geometri  1s (1) 3 ½s (4) 

Linjära och 

exponentiella 

modeller 

  Grafer och 

funktioner  

 ½s (1) 

Fördjupning      

Andel 

historik: 

 0,9 % 1 %  1,5 % 3,4 % 

Tabell 13. Översikt över historiska inslag i kurs 1 Matematik 5000 

 



 

          
 37 
 
 
 

Som tabell 14 nedan visar förekommer inslag av matematikens historia i båda böckerna 

avseende kapitlen Förändringshastigheter och derivator och Kurvor, derivator och 

integraler. I det förra kapitlet i 3b-boken får eleven ta del av en text om utvecklingen av 

tangenter och derivata (5000 3b, s. 99), och samma text återfinns också i 3c-boken (5000 3c, 

s. 99). Avseende det senare kapitlet ges en beskrivning av matematikens intåg i Sverige med 

fokus på derivata, samt porträtt av svenska matematiker (5000 3b, s. 143; 5000 3c, s. 137).  

 
 Kurs 3b Omfång 3b 

(Antal 
analysenheter) 

Kurs 3c Omfång 3c 
(Antal 

analysenheter) 
Matematiskt 

innehåll 

Geometrisk summa och linjär 

optimering 

   

Algebra och funktioner  Algebra och funktioner  1s (1) 

Förändringshastigheter och 

derivator  

1s (1) Förändringshastigheter och 

derivator  

1s (1) 

Kurvor, derivator och 

integraler  

1s (1) Kurvor, derivator och 

integraler  

1s (1) 

  Trigonometri  1s (1) 

Andel historik:  0,9 %  1,7 % 

Tabell 14. Översikt över historiska inslag i kurs 3 Matematik 5000 

 

Som framgår av tabell 15 nedan förekommer historiska inslag i fyra av fem kapitel. I kapitlet 

Diskret matematik I finns bland annat en text om Pascals triangel (5000 5, s. 32) och en text 

om det så kallade Fyrfärgsproblemet (5000 5, s. 49). I kapitlet Diskret matematik II finns 

bland annat en text om Diofantiska ekvationer och Fermats stora sats (5000 5, s. 79), samt en 

text om Fibonaccis talföljd (5000 5, s. 102). I kapitlet om Derivator och integraler finns bland 

annat en text om den första läroboken som tog upp de av Newton och Leibniz nya utvecklade 

metoder för räkning med derivator och integraler (5000 5, s. 144). I kapitlet om 

Differentialekvationer finns dels en text om Isaac Newton och hans bidrag till vetenskapen 

(5000 5, s. 179), dels en text om Eulers stegmetod för differentialekvationer (5000 5, s. 197).  

 
 Kurs 5 Omfång 5 (Antal analysenheter) 

Matematiskt innehåll Diskret matematik I 1s + 6r (4) 

Diskret matematik II 1 ¾s + 1r (3) 

Derivator och integraler 1 ¾s (2) 

Differentialekvationer 2 ¼s (2) 

Omfångsrika problemsituationer  

Andel historik:  2,7 % 

Tabell 15. Översikt över historiska inslag i kurs 5 Matematik 5000 
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5.1.2 Exponent 

I tabellerna nedan presenteras i vilka avsnitt i respektive bok och kurs som det förekommer 

historiska inslag. Förekomst av historiskt inslag visas genom en fetmarkering av det 

matematiska området följt av dess omfattning, det vill säga antalet sidor (s). Längst ner i 

respektive tabell anges också andelen historia i varje bok. Tabellerna är desamma som 

återfinns i avsnitt 4.2 där läroböckerna presenterades. 

 

Gällande kurs 1 framkommer det i tabell 16 nedan att det förekommer historiska inslag i alla 

tre böcker i både algebra-kapitlet, procent/förändring-kapitlet och geometri-kapitlet. I 1a-

boken ges i kapitlet om algebra en kortfattad introduktion till ekvationer och problemlösning 

(Exp. 1a, s. 79). I motsvarande kapitel i 1b-boken och 1c-boken introduceras algebra-området 

genom en text om Algebra i olika sammanhang (Exp. 1b, s. 63; Exp. 1c, s. 63).  

 

I kapitlet om geometri i 1a-boken återfinns historiska inslag i form av en introduktion till 

geometri-begreppet, en genomgång av talet p och cirkelns omkrets, en kort genomgång av 

Pythagoras sats, samt en kort introduktion av trigonometri-begreppet (Exp. 1a, s. 183, 203f, 

211, 231). I 1b-boken återfinns historiska inslag i form av en introduktion till geometrin med 

en text om Geometri i olika sammanhang, en kort genomgång av Pythagoras sats, en kort 

genomgång av cirkeln och p, en genomgång och presentation av Gyllene snittet med 

tillhörande Fibonaccis talföljd, samt en genomgång om argumentation inom matematik och 

logik (Exp. 1b, s. 117, 121, 123, 137, 140). Samma historiska inslag, undantaget Gyllene 

snittet, förekommer i 1c-boken (Exp. 1c, s. 141, 145, 147, 175). 

 
 Kurs 1a  Omfång 1a 

(Antal 
analysenheter) 

Kurs 1b & Kurs 1c Omfång 1b 
(Antal 

analysenheter) 

Omfång 1c 
(Antal 

analysenheter) 
Matematiskt innehåll Taluppfattning och 

aritmetik 

 Taluppfattning  2 ½s (3) 2 ½s (3) 

Algebra  ½s (1) Algebra  ½s (1) ½s (1) 

Förändring 1/8s (1) Procent  ½s (1) ¾s (1) 

Samband  Funktioner  ½s (1) 1/3s (1) 

Geometri  3 ½s (4)  Geometri  1 ½s (4) 1 ½s (4) 

Sannolikhet och 

statistik  

¾s (2) Sannolikhetslära 

och statistik 

  

Uppgifter för 

karaktärsämnen 

    

Andel historik:  1,4 %  2,3 % 1,5 % 

Tabell 16. Översikt över historiska inslag i kurs 1 Exponent 
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Som tabell 17 nedan visar förekommer inslag av matematikens historia i båda böckerna för 

kurs 3 avseende kapitlen Funktioner och gränsvärden, Derivata, och Primitiva funktioner och 

enkla integraler. I Funktioner och gränsvärden möter eleverna en kortfattad genomgång av 

en geometrisk lösning av en andragradsfunktion, samt några rader om Pascals triangel (Exp. 

3b, s. 53, s. 64; Exp. 3c, s. 19, 29). I inledningen av kapitlet om Derivata ges en genomgång 

av derivatans framväxt (Exp. 3b, s. 91; Exp. 3c, s. 67). I 3c-boken förekommer också en kort 

text om Fermats tangentmetod (Exp. 3c, s. 104). Som inledning till Primitiva funktioner och 

enkla integraler ges en kortfattad introduktion till integraler (Exp. 3b, s. 187; Exp. 3c, s. 165). 

 
 Kurs 3b  

 
Omfång 3b (Antal 

analysenheter) 
Kurs 3c  Omfång 3c (Antal 

analysenheter) 
Matematiskt innehåll Geometrisk summa och 

linjär optimering 

   

Funktioner och 

gränsvärden  

1/5s (2) Funktioner och 

gränsvärden  

1/5s (2) 

Derivata 1s (1) Derivata  1 ¼s (2) 

Användning av derivata  Användning av 

derivata 

 

Primitiva funktioner och 

enkla integraler  

½s (1) Primitiva 

funktioner och 

enkla integraler  

½s (1) 

  Trigonometri  ½s (1) 

Andel historik:  0,9 %  1,1 % 

Tabell 17. Översikt över historiska inslag i kurs 3 Exponent 

 

Som framgår i tabell 18 nedan har historiska inslag identifierats i samtliga kapitel. I kapitlet 

om Talteori ges till exempel en kort presentation av Fibonaccis talföljd, Samband och 

förändring presenteras en inledning till differentialekvationer, och i Problemlösning ges en 

längre genomgång av Gyllene snittet och Fibonaccis talföljd (Exp. 5, s. 46, 125, 176f, 179). 

 
 Kurs 5 Omfång 5 (Antal analysenheter) 

Matematiskt innehåll Mängdlära  ¼s (2) 

Talteori ½s (2) 

Kombinatorik och grafteori  1s (3) 

Samband och förändring ½s (1) 

Problemlösning  2 ½s (2)  

Andel historik:  2,6 % 

Tabell 18. Översikt över historiska inslag i kurs 5 Exponent 
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5.1.3 Matematik Origo 

I tabellerna nedan presenteras i vilka kapitel i respektive bok och kurs som det förekommer 

historiska inslag. Förekomst av historiskt inslag visas genom en fetmarkering av det 

matematiska området följt av dess omfattning, det vill säga antalet sidor (s). Längst ner i 

respektive tabell anges också andelen historia i varje bok. Tabellerna är desamma som 

återfinns i avsnitt 4.3 där läroböckerna presenterades. 

 

Utifrån tabell 19 nedan går det att utläsa att det i samtliga böcker för kurs 1 förekommer 

historiska inslag i kapitlen om bland annat tal, algebra och geometri. I både 1a-, 1b- och 1c-

boken finns i kapitlet om tal ett uppslag om Talsystem genom historien (Origo 1a, s.74f; 

Origo 1b, s. 66f; Origo 1c, s. 46f). 

 

I kapitlet om algebra presenteras i 1a-boken information om Fibonaccis talföljd och det 

gyllene snittet (Origo 1a, s. 126). Även i 1b-boken och i 1c-boken finns information om 

Fibonaccis talföjd och det gyllene snittet (Origo 1b, s. 117; Origo 1c, s. 97). 

Avseende procent-kapitlet återfinns samma historiska inslag med identisk information som 

rör procenttecknet och det så kallades Big Mac-indexet (Origo 1a, s. 176; Origo 1b, s. 152; 

Origo 1c, s. 133). Vad beträffar kapitlet om geometri presenteras i 1a-boken information om 

Geometri i historien (s. 343). I 1b-boken finns en kort presentation av SI-systemet, 

definitionen av symmetri, information om modellen för att genomföra matematiska bevis, 

samt en text om Euklides Elementa (s. 267, 280, 291, 299). Texten om Euklides Elementa 

finns även i 1c-boken (Origo 1c, s. 287).  
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 Kurs 1a Omfång 1a 
(Antal 

analysenheter) 

Kurs 1b Omfång 1b 
(Antal 

analysenheter) 

Kurs 1c Omfång 1c 
(Antal 

analysenheter) 
Matematiskt 

innehåll 

Matematik i 

vardag och 

yrkesliv 

     

Tal  2s (1) Tal  2 ½s (3) Tal  2 ½s (3) 

Algebra 1s (1) Algebra och 

ekvationer  

1s (2) Algebra och 

ekvationer  

1s (2) 

Procent ½s (1) Procent ½s (1) Procent ½s (1) 

Statistik  Statistik  Statistik  

Sannolikhet  1/3s (1) Sannolikhetslära  1/3s (1) Sannolikhetslära 1/3s (1) 

Linjära och 

exponentiella 

samband 

 Funktioner  1s (1) Funktioner  1s (1) 

Geometri  1s (1) Geometri och 

bevis  

2s (4) Geometri  1s (1) 

  Tabeller och 

diagram  

1s (1)   

Andel 

historik: 

 1,4 %  2,7 %  2,2 % 

Tabell 19. Översikt över historiska inslag i kurs 1 Origo 

 

I tabell 20 nedan framgår det att det förekommer historiska inslag i samtliga kapitel i både 3b- 

och 3c-boken. De historiska inslagen är identiska i båda böckerna, undantaget kapitlet om 

Geometrisk summa och om Trigonometri. I Algebraiska uttryck består det historiska 

innehållet i form av en längre text om Sophie Germain och Fermats sista sats (Origo 3b, 

s.44f; Origo 3c, s.42f). I kapitlet om Linjär optimering, ändringskvot och derivata / 

Ändringskvot och derivata får eleven möta en text om Att bestämma en tangent (Origo 3b, s. 

91; Origo 3c, s. 76). I kapitlet om Deriveringsregler får eleven möta en text om Newton, 

Leibniz och derivatan (Origo 3b, s. 126; Origo 3c, s. 110). I kapitlet om Extremvärden, grafen 

och derivatan får eleven ta del av Fermats metod för extrempunkter (Origo 3b, s. 161; Origo 

3c, s. 145). I kapitlet om Integraler presenteras en text om Integralkalkylens historia (Origo 

3b, s. 198; Origo 3c, s. 182).   
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 Kurs 3b Omfång 3b 
(Antal 

analysenheter) 

Kurs 3c Omfång 3c 
(Antal 

analysenheter) 
Matematiskt innehåll Geometrisk summa  1s (1)   

Algebraiska uttryck  2s (1) Algebraiska uttryck  2s (1) 

Deriveringsregler  1s (1) Deriveringsregler  1s (1) 

Extremvärden, grafen 

och derivatan  

1s (1) Extremvärden, grafen och 

derivatan 

1s (1) 

Integraler  1s (1) Integraler 1s (1) 

Linjär optimering, 

ändringskvot och 

derivata 

1s (1) Ändringskvot och 

derivata 

1s (1) 

  Trigonometri   1s (1) 

Andel historik:  3,1 %  3,1 % 

Tabell 20. Översikt över historiska inslag i kurs 3 Origo 

 

I tabell 21 nedan går det att utläsa att historiska inslag förekommer i samtliga kapitel. I 

kapitlet om Mängder, kombinatorik och grafer presenteras en genomgång av Eulervägar och 

Eulerkretsar, samt en presentation av Grafteori och de platonska kropparna (Origo 5, s. 81, 

92f). I kapitlet om Omfångsrika problem presenteras en tidslinje över matematikens historia 

där eleven ges möjlighet att ta del av en kortfattad översikt av matematikens historia (Origo 5, 

s. 170f). 

 
 Kurs 5 Omfång 5 (Antal analysenheter) 

Matematiskt innehåll Talteori 1s (1) 

Mängder, kombinatorik och grafer  2 ½s (2)  

Differentialekvationer 1s (1) 

Omfångsrika problem  2s (1) 

Andel historik:  4% 

Tabell 21. Översikt över historiska inslag i kurs 5 Origo 

 

5.2 Hur framställs matematikens historia i de olika kurserna och läroboksserierna? 

I detta avsnitt presenteras resultatet till forskningsfråga två. För att ge en tydlig och 

överskådlig bild av resultatet utgår avsnittet från de tre läroboksserierna. Först presenteras en 

kort sammanfattning av varje kategoris kriterier. Sedan följer kategoriseringen som illustreras 

med ifyllda kodningsmatriser.  

 

I enlighet med det som framgår i avsnitt 3.3.2 anses kategorin, Lärarnas didaktiska och 

pedagogiska insats, stå över de övriga fyra som presenteras nedan, med bakgrund i det faktum 
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att de argument för en integrering av matematikhistoria som framhåller lärarnas pedagogiska 

och didaktiska vinst enligt författaren inte är tillräckligt distinkta för att urskiljas från de mer 

specifika argument som presenteras i de övriga fyra kategorierna. Även med bakgrund i det 

som framgår i avsnitt 2.2, att läraren i stor utsträckning använder läroboken i sin 

undervisning, motiveras här med valet att samtliga identifierade historiska inslag i 

läroböckerna kan sägas motsvara denna kategori. 

 

Det som i kategoriseringen benämns som Ursprung syftar till de historiska inslag i 

läroböckerna som berättar något om ursprunget av till exempel begrepp, processer eller idéer, 

i syfte att främja matematikinlärningen.  

 

Det som i kategoriseringen benämns som Kända matematiker syftar till de historiska inslag i 

läroböckerna som berättar något om de historiskt kända matematikerna och eventuellt något 

om deras tankar kring arbetet bakom, i syfte för att utveckla synen på matematik och på dess 

aktivitet.  

 

Det som i kategoriseringen benämns som Samhällelig kontext syftar till de historiska inslag i 

läroböckerna som på något sätt placerar in matematikens historia i en samhällelig kontext 

eller i ett större perspektiv, i syfte att få en ökad förståelse för matematikens plats i samhället.  

 

Det som i kategoriseringen benämns som Mångkulturellt arv syftar till de historiska inslag i 

läroböckerna som har någon form av geografisk spridning, det vill säga om innehållet i de 

historiska inslagen på ett tydligt sätt berättar något om dess geografiska ursprung och om det i 

sådana fall finns en geografisk spridning. Detta i syfte att få en ökad förståelse och känsla för 

matematikens mångkulturella arv. 

 

Resultatet av kodningen av analysenheterna presenteras i tabellform i respektive avsnitt 

nedan. ”Antalet analysenheter” talar om hur många historiska inslag som förekommer i 

respektive bok, vilka identifierades och kvantifierades i den första forskningsfrågan. 

 

5.2.1 Matematik 5000 

I den gula 1a-boken identifierades tre historiska inslag, medan de i 1c-boken uppgick till 13 

stycken. Det är dock viktigt att poängtera att ett historiskt inslag, eller en analysenhet, kan 
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tilldelas flera koder. Det är med utgångspunkt i detta som siffran i kolumnen Total inte 

överensstämmer med motsvarande siffra i kolumnen Antal analysenheter.  

 

Från tabellen går det att utläsa att de flesta av de identifierade analysenheterna på något sätt 

relaterar till ett Ursprung. Av de 13 analysenheterna i 1c-boken kodades 12 stycken som att 

de beskrev ett Ursprung. På sidan 47 i 1c-boken beskrivs två historiska talsystem, det 

egyptiska och det babyloniska, men även Mayafolkets talsystem. I denna text framkommer 

det tydligt att det rör sig om ett ursprung då texten beskriver varifrån talsystemet härstammar 

tillsammans med en tidsram, samt vad för typ av talsystem det rör sig om. Denna analysenhet 

kodades även som att den gav uttryck för ett mångkulturellt arv. Med denna kategori åsyftas 

som sagt att innehållet berättar något om dess geografiska utgångspunkt och om det föreligger 

någon geografisk spridning. Detta går att finna i sagda exempel genom att både Egypten och 

Mellanamerika omnämns i samband med respektive talsystem (5000 1c, s.47). I både den gula 

och röda 1a-boken, och i 1b-boken återfinns samma analysenhet. I de båda 1a-böckerna 

nämns dock inte det babyloniska talsystemet, men annars är innehållet i stort sett identiskt. 

(5000 1a gul, s. 21; 5000 1a röd, s. 21) Inte heller 1b-boken nämns det babyloniska 

talsystemet, men i övrigt motsvarar innehållet i 1c-boken (5000 1b, s. 57).  

 

Även i 3b- och 3c-boken återfinns identiska historiska inslag och dessa kodades således lika. 

Ett exempel är en text om tangenter och derivata. Denna analysenhet tilldelades tre av fyra 

koder, vilka var Ursprung, Kända matematiker och Samhällelig kontext. Texten handlar om 

Leibniz och Newtons införande av begreppet derivata med tillhörande beteckningar och 

räknelagar, Descartes införande av koordinatsystem, samt Fermats sats (5000 3b, s. 99; 5000 

3c, s. 96). Genom att texten beskriver att de nya begreppen fick gehör bland 

vetenskapsmännen på 1700-talet och vidare betraktades som slagkraftiga verktyg inom 

naturvetenskap och teknik kan denna analysenhet kodas som ett uttryck för ett bredare 

perspektiv på matematiken. 

 

I kurs 5-boken var det en identifierad analysenhet som kodades till att tillhöra samtliga 

kategorier. Denna analysenhet är en text som handlar om Euler och hans stegmetod. 

Ursprunget kommer till uttryck genom att ett flertal av hans insatser omnämns. Euler är också 

en av de mer framstående historiskt kända matematikerna, varpå kriteriet för Kända 

matematiker uppfylldes. Eulers stegmetod för differentialekvationer sätts in ett större 

perspektiv genom en beskrivning av den utvidgning av stegningsmetoder som var nödvändig 



 

          
 45 
 
 
 

när kraven på säkrare resultat ökade. Det mångkulturella arvet kommer till uttryck genom att 

Eulers geografiska hemvist och arbetsplatser omnämns (5000 5, s. 196f.).  

 

I tabellen synliggörs även medelvärdet av antalet träffar per bok som har beräknats genom att 

dividera antalet träffar med antalet analysenheter. Resultatet har sedan avrundats nedåt till 

närmaste heltal. 

 
 

”Antal 
analysenheter” 

Kategori 

Total 
Medelvärde 
(träffar/bok) Ursprung 

Kända 
matematiker 

Samhällelig 
kontext 

Mångkulturellt 
arv 

1a – gul 
1a – röd 
1b 
1c 
3b 
3c 
5 
 
Total 

3 
3 
3 
13 
2 
4 
11 

 
39 

2 
3 
3 
12 
1 
3 
5 
 

29 

1 
0 
0 
3 
2 
4 
10 
 

20 

0 
0 
0 
5 
2 
4 
7 
 

18 

2 
3 
3 
8 
1 
2 
5 
 

24 

5 
6 
6 
28 
6 
13 
27 
 

91 

1 
2 
2 
2 
3 
3 
2 

 
2 

Tabell 22. Kategorisering av historiska inslag i Matematik 5000 

 

5.2.2 Exponent 

I både 1b-boken och 1c-boken identifierades 10 analysenheter vardera, och innehållet i dessa 

10 analysenheter är identiska med varandra. I tabellen framkommer det att det i både 1b- och 

1c-boken var 10 analysenheter som kategoriserades som ett Ursprung, vilket innebär att alla 

identifierade analysenheter kategoriserades som ett ursprung. Som exempel kan nämnas 

inledningen till geometri-kapitlet där det bland annat beskrivs var ordet geometri kommer från 

(Exp. 1b, s. 117; Exp. 1c, s. 141).  

 

Samma tendenser går att se även för de identifierade analysenheterna i böckerna för kurs 1a, 

3b, 3c och 5. Samtliga identifierade analysenheter kategoriserades också som ett Ursprung. 

För kurs 3b och 3c uppfyllde samtliga identifierade analysenheter kriteriet för att inordnas i 

kategorin Kända matematiker. Fyra av dessa analysenheter är dessutom identiska med 

varandra innehållsmässiga. Som exempel kan nämnas inledningen till kapitlet om Primitiva 

funktioner och enkla integraler där det bland annat beskrivs vem som förde in begreppet 

integral och exempel på matematiker som arbetade med och definierade derivering och 

integrering (Exp. 3b, s. 187; Exp. 3c, s. 165). 
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I boken för kurs 5 finns det en identifierad analysenhet som uppfyllde kriterierna samtliga 

kategorier. Denna enhet är en historisk bakgrund om Gyllene snittet (Exp. 5, s. 176f.).   

 

I tabellen synliggörs även medelvärdet av antalet träffar per bok som har beräknats genom att 

dividera antalet träffar med antalet analysenheter. Resultatet har sedan avrundats nedåt till 

närmaste heltal. 

 
 

”Antal 
analysenheter” 

Kategori 

Total 
Medelvärde 
(träffar/bok) Ursprung 

Kända 
matematiker 

Samhällelig 
kontext 

Mångkulturellt 
arv 

1a 
1b 
1c 
3b 
3c 
5 
 
Total 

8 
10 
10 
4 
6 
10 
 

48 

8 
10 
10 
4 
6 
10 
 

48 

5 
6 
6 
4 
6 
9 
 

36 

4 
1  
1 
1 
2 
2  
 

11  

6 
5 
5 
2 
3 
8 
 

29 

23 
22  
22 
11 
17 
29  
 

123  

2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
Tabell 23. Kategorisering av historiska inslag i Exponent 

 

5.2.3 Matematik Origo 

Samma tendenser som identifierades i avsnitt ovan avseende Exponent går att urskilja även 

för böckerna i serien Origo. Några av de identifierade analysenheterna i kurs 1a, 1b och 1c är 

identiska med varandra, och har således kodats på samma sätt. Som exempel kan nämnas ett 

uppslag som handlar om talsystem genom historien, där vårt talsystem, det egyptiska, det 

babyloniska, Mayafolkets, det romerska, det indiska och det binära talsystemet tas upp. Detta 

innehåll uppfyllde kriterierna för kategorierna Ursprung, Samhällelig kontext och 

Mångkulturellt arv (Origo 1a, s. 74f.; Origo 1b, s. 66f.; Origo 1c, s. 46f.). 

 

De identifierade analysenheter i kurs 3b och 3c överensstämmer också i stor utsträckning med 

varandra. Som exempel kan nämnas att fem av sex analysenheter i både 3b och 3c är identiska 

med varandra innehållsmässigt och kodades därmed också likadant. Som exempel kan 

nämnas en text om integralkalkylens historia, där integralkalkylen ges ett ursprung, kända 

matematiker nämns, samt integralkalkylens användning och förekomst i olika delar av världen 

beaktas (Origo 3b, s. 198; Origo 3c, s. 182). 

 

Boken för kurs 5 avslutas med ett uppslag innehållande en kortfattad översikt av 

matematikens historia i form av en tidslinje. Den information som förmedlas i tidslinjen kan 

inordnas under samtliga kategorier (Origo 5, s. 170f.). Ett annat exempel som kan nämnas är 
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det uppslag om kryptering som finns i kapitlet om talteori. Innehållet i texten om kryptering 

kategoriserades som ett Ursprung och som en Samhällelig kontext (Origo 5, s. 40f.).  

 

I tabellen synliggörs även medelvärdet av antalet träffar per bok som har beräknats genom att 

dividera antalet träffar med antalet analysenheter. Resultatet har sedan avrundats nedåt till 

närmaste heltal. 

 
 

”Antal 
analysenheter” 

Kategori 

Total 
Medelvärde 
(träffar/bok) Ursprung 

Kända 
matematiker 

Samhällelig 
kontext 

Mångkulturellt 
arv 

1a 
1b 
1c 
3b 
3c 
5 
 
Total 

5 
13 
9 
6 
6 
5 
 

44 

4 
13 
9 
5 
6 
5 
 

42 

2 
7 
4 
5 
5 
3 
 

26 

4 
5 
5 
1 
1 
3 
 

19 

4 
9 
9  
5 
6 
2 
 

35 

14 
34 
27 
16 
18 
13 
 

122 

2 
2 
3 
2 
3 
2 
 

2 
Tabell 24. Kategorisering av historiska inslag i Origo 
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6 Analys och diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att genom en jämförande studie ge en bild av vilka 

historiska aspekter av det matematiska innehållet som eleven erbjuds att möta i läroböcker i 

matematik för gymnasieskolan. Syftet ledde fram till följande frågeställningar: 

 

1. Inom vilka matematiska områden synliggörs matematikens historia i läroboken? 

2. Hur framställs matematikens historia i de olika kurserna och läromedelsserierna? 

 

I följande avsnitt diskuteras och analyseras resultatet i föregående kapitel utifrån respektive 

forskningsfråga. Därefter följer slutsatser och förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Inom vilka matematiska områden synliggörs matematikens historia i 

läroböckerna? 

Denna forskningsfråga belystes genom en identifiering av historiska inslag i läroböckerna, 

samt en kvantifiering av dessa. Som det framgår av avsnitt 5.1 och tabell 13, 16 och 19 

identifierades historiska inslag i samtliga böcker för kurserna 1a, 1b, 1c i kapitlen om tal, 

procent och geometri, undantaget i Exp. 1a där det inte förkommer några historia inslag 

varken i kapitlet om tal eller procent, och inte heller i 5000 1c. Innehållet i dessa historiska 

inslag i kapitlen om tal berör olika talsystem men omfattningen varierar. Avseende procent-

kapitlen är det i huvudsak procenttecknets ursprung som tas upp. När det gäller 

geometriavsnitten varierar de historiska inslagen lite, men mest förekommande är information 

om Pythagoras sats, historiska fakta om talet p, men även information om gyllene snittet och 

Euklides och hans Elementa förekommer. Det verkar alltså finnas en viss samstämmighet 

gällande de historiska inslagen i böckerna för kurs 1. Skillnaden mellan böckerna i de olika 

serierna är rör främst dess omfattning, och i 5000-serien märks detta tydligast genom att 

informationen i 1a-böckerna är mer kortfattad än de i 1b- och 1c-boken. 1a-kursen är 

anpassad för elever på yrkesprogram, och en tolkning av varför de historiska inslagen i 1a-

kursen är mer kortfattade än övriga skulle kunna baseras på det faktum att dessa elever inte 

behöver någon mer omfattande kunskap om matematikens historia då eleverna antagligen inte 

kommer att behöva den typen av kunskap i sina framtida yrken. Detta resonemang kan delvis 

överföras till 1b- och 1c-boken, men eftersom eleverna som läser dessa kurser kommer att 

läsa fler matematikkurser kan det således antas att de historiska inslagen ökar i omfattning 

både innehållsmässigt och kvantitativt ju högre upp i kurserna man kommer.  
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Matematikundervisningen ska enligt ämnesplanen bland annat ge elever möjlighet att 

utveckla förmågan att kunna sätta in matematiken i ett historiskt sammanhang (Skolverket, 

2017). Med bakgrund i ovanstående resonemang väcks frågan om eleverna som läser 1a-

kursen ges möjlighet att göra detta. 1a-kursen är den enda matematikkurs som flertalet av 

eleverna på yrkesprogram läser, det finns möjlighet att välja matematik 2a som fördjupning 

men då denna kursbok inte ingår i undersökningsmaterialet fokuseras därför resonemanget på 

1a-kursen. De historiska inslagen upplevs också vara ganska kortfattade och inte så 

utvecklande. Av egen erfarenhet av undervisning i 1a-kursen verkar det som att lektionerna 

främst fokuserar på mekaniskt räknande utifrån uppgifter i läroboken, och att de sidor som 

inte innehåller uppgifter eller exempel förbises av både elever och lärare utan närmare tanke 

på dessa sidors innehåll. Detta kan relateras tillbaka till det som Skolverket (2003) skriver i 

sin rapport, att enskilt arbete i läroboken bidrar till en undervisning som är monoton och 

variationsfattig, och detta kan då i sin tur påverkar elevernas uppfattning om vad matematik är 

till att omfatta det står i boken och då främst i form av uppgifter och exempel (Johansson, 

2006). Som Skolverket (2003) konstaterar är det inte själva användandet av läroboken som är 

problematiskt, utan hur och varför den används.  

 

När det gäller kurs 3 kan jämförelsen bli något problematisk i och med att det matematiska 

innehållet i böckerna läroboksserierna emellan ibland överlappar eller tangerar varandra. Som 

exempel kan nämnas kapitlen om derivator och integraler, se tabell 14, 17 och 20. I 5000-

serien förekommer derivata i två kapitel, Förändringshastigheter och derivator respektive 

Kurvor, derivator och integraler, och integraler i det andra av de två nyss omnämnda kapitel. 

I Exponent förekommer derivata också i två kapitel, Derivata och Användning av derivata, 

och integraler behandlas i kapitlet Primitiva funktioner och enkla integraler. I Matematik 

Origo förekommer derivata i tre kapitel, Deriveringsregler, Extremvärden, grafen och 

derivatan, respektive Linjär optimering, ändringskvot och derivata (Ändringskvot och 

derivata i 3c-boken), och integraler behandlas i ett kapitel som kort och gott heter Integraler. 

Derivata och integraler behandlas alltså antingen i ett eget kapitel eller som en del i ett 

kapitel. Detta borde vid dock första anblick inte vålla några större problem i en jämförelse och 

har så heller inte gjorts i denna studie eftersom syftet var att identifiera inom vilka 

matematiska områden det förekommer historiska inslag och inte vad de historiska inslagen tar 

upp.  
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En tanke som väcks ur resonemanget avseende överlappande matematiska områden i kurs 3 är 

en användning av en standardiserad mall för utformning av läroböcker. Mallen skulle till 

exempel kunna bestå av färdiga kapitelrubriker som väl motsvarar det centrala innehållet i 

respektive kurs, men att det sedan är upp till läroboksförfattarna att utifrån detta utforma 

innehållet i kapitlen enligt gällande styrdokument. Med denna mall skulle en systematik i det 

matematiska innehållet uppstå genom att samtliga läroböcker på marknaden får en gemensam 

grund i form av samma upplägg och indelning men att innehållet sedan styrs och färgas av 

författarna. Detta skulle i sin tur vara till hjälp när lärare ska välja vilket läromedel som ska 

användas i undervisningen, och att jämförelsen mellan olika läromedel och dess innehåll torde 

underlättas om böckerna har samma grund. Med en gemensam grund kan därför en slags 

garant för likvärdig matematikundervisning uppstå avseende lärobokens överensstämmelse 

med det centrala innehållet i ämnesplanerna. På ett sätt kan detta tolkas som ett försök till en 

återgång av statlig granskning av läroböcker, något som definitivt avskaffades 1983 

(Richardsson, 2004). Detta kräver dock att ansvarig myndighet, Skolverket, åläggs en till 

uppgift bland många och det kan diskuteras huruvida det är möjligt och rimligt att ändra på en 

sedan väl etablerad utformning av läroböcker med ”frihet under ansvar” hos författarna till en 

mer explicit statlig styrning av läroböckerna.  

 

En intressant iakttagelse är också vad som inte förekommer i läroböckerna. I slutet på varje 

kapitel i alla läroböcker, oavsett serie, finns en sammanfattning över det som anses vara 

viktigt för eleverna att ta med sig från kapitlet och för att kunna repetera inför till exempel 

prov. I dessa sammanfattningar lyser matematikens historia med sin frånvaro. Detta kan ge en 

bild av att kunskaper om och i matematikens historia uppfattas som onödig eller irrelevant 

kunskap, och att matematikens historia anses vara en fristående del av matematiken. 

 

6.2 Hur framställs matematikens historia i de olika kurserna och läroboksserierna? 

Denna forskningsfråga belystes genom en kategorisering eller kodning av de historiska inslag 

som identifierades i den första forskningsfrågan. Ett historiskt inslag kunde kategoriseras som 

Ursprung, Kända matematiker, Samhällelig kontext, samt som Mångkulturellt arv. Även här 

delades resultatet upp efter läroboksserierna. Det som framgår som gemensamt för de 

historiska inslagen i alla tre läroboksserierna är att så gott som alla historiska inslag kan 

kategoriseras som ett ursprung. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.3 ska 

matematikundervisningen bland annat syfta till att eleven ska utveckla en förståelse för olika 
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matematiska begrepp och metoder (Skolverket, 2017), och en tolkning av detta kan vara att 

begreppets eller metodens ursprung kan sägas stå för en väsentlig del för att kunna utveckla 

den eftersträvade förståelsen. Vidare ska matematikundervisningen också ge eleven möjlighet 

att sätta in matematiken i till exempel ett samhälleligt och historiskt sammanhang 

(Skolverket, 2017), och för att kunna förstå matematikens roll i samhället och ur ett historiskt 

perspektiv kan kunskap om ursprunget tolkas som viktigt.  

 

De olika kategorierna beskrivs relativt ingående i den tidigare forskningen, sammanställd i 

Holmberg (2017), och för undersökningens skull har enligt gängse kriterier i innehållsanalys 

de olika kategoriernas karakteristika kondenserats till en betydande del för att undvika att 

överlappa varandra. Matematikens historia framhålls som en viktig del för bland annat 

elevernas känslomässiga uppfattning av matematik, deras självförtroende, samt deras förmåga 

att förstå matematiken som en del av samhället. I och med kondenseringen kan det vara svårt 

att utifrån denna analys egentligen kunna säga något om i vilken utsträckning de historiska 

inslagen har någon effekt på elevernas uppfattning om matematik eller deras självförtroende. 

Analysen ger visserligen en indikation på syftet med de historiska inslagen men för att kunna 

säga något om dess verkliga betydelse för undervisningen och för eleverna är denna 

undersökning inte tillräcklig. Många av de fördelar som en integrering av matematikens 

historia kan föra med sig enligt tidigare forskning går till viss del att urskilja men detta 

kommer åter tillbaka till i vilken utsträckning matematikens historia uppmärksammas i 

klassrummet av både lärare och elever. För detta krävs mer ingående studier.  

 

Som nämndes i avsnitt 3.3.2 angående Lärarnas didaktiska bakgrund och pedagogiska ansats 

ingick denna kategori inte i analysverktygets ramverk då samtliga historiska inslag på ett eller 

annat sätt kan vara till nytta för lärarnas didaktiska och pedagogiska insats i kombination med 

det som framgår i avsnitt 2.2 att det finns tendenser som pekar på att läroboken står i centrum 

i matematikundervisningen. Det som vidare kan diskuteras är om dessa historiska inslag kan 

anses vara skrivna på ett sådant sätt att de är lätta för lärarna att använda i undervisningen. 

Gällande de historiska inslag som berättar något om ursprunget kan anses vara lätta för 

lärarna att använda i undervisningen om man till exempel vill berätta varifrån ett begrepp 

härstammar. Även de historiska inslag som berättar något om kända matematiker kan också 

anses vara lättanvändbara, då de lätt kan nämnas i samband med ursprunget. Det som krävs av 

läraren är då att denne studerar dessa inslag och integrerar dessa i sin lektionsplanering, vilket 

blir en variant av den additionsstrategi som Fried (2001) nämner.  
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6.3 Slutsatser 

Syftet med detta examensarbete var att ge en bild av vilka historiska aspekter av det 

matematiska innehållet som eleven erbjuds att möta i läroböcker i matematik för 

gymnasieskolan. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatsen dras att omfattningen av 

matematikens historia i de undersökta läroböckerna är mycket knapphändig i relation till det 

sammanlagda matematiska innehållet i respektive bok. Trots att matematikens historia ges 

väldigt lite utrymme i böckerna behöver detta inte nödvändigtvis betyda att innehållet i de 

historiska inslagen är knapphändiga. Det absolut vanligaste sättet som de historiska inslagen 

framställs på är genom att på ett eller annat sätt beskriva ett ursprung, vilket kan relateras 

tillbaka till ett av syftena med matematikundervisningen som är att utveckla en förståelse för 

olika matematiska begrepp och metoder.  

 

Slutligen är det viktigt att ha i åtanke att trots att dessa historiska inslag uppmuntrar till att 

tillägna sig kunskaper om matematikens historia är det inte alls givet att de beaktas i 

undervisningen av varken lärare eller elever. Med bakgrund i frånvaron av matematikens 

historia i samtliga böckers kapitelsammanfattningar och med bakgrund i att 

matematikundervisningen till stor del verkar bestå av enskilt arbete finns det en överhängande 

risk för att matematikens historia utelämnas i matematikundervisningen. Detta medför krasst 

att matematikundervisningen inte ger elever möjligheter att utveckla vissa förmågor som de 

har rätt till enligt ämnesplanen. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Undersökningen i detta examensarbete har fokuserat på det matematikhistoriska innehållet i 

läroböckerna i form av historiska fakta eller andra beskrivande texter och således utelämnat 

uppgifter med anknytning till matematikens historia. Det skulle vara intressant att utvidga 

denna undersökning till att även innefatta sådana uppgifter. En sådan undersökning skulle 

kunna ta sin utgångspunkt i en kartläggning av det historiska innehållet i läroböcker på 

samma eller liknande sätt som har gjorts i denna undersökning. Därefter skulle en analys av 

uppgifter ta vid. Analysen kan till exempel fokusera på om det finns någon korrelation mellan 

förekomst av historiska inslag och förekomst av uppgifter med historisk anknytning. En sådan 

analys skulle kunna ställas mot det centrala innehållet i samtliga matematikkurser på 

gymnasienivå som anger att matematikundervisningen ska beröra matematisk problemlösning 

kopplat till matematikens kulturhistoria (Skolverket, 2017). Ett annat alternativ skulle kunna 
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vara att mer noggrant analysera uppgifternas struktur och innehåll i avseende att undersöka 

vilken typ av matematisk förmåga eleven får möjlighet att träna på genom att räkna dessa 

uppgifter.  

 

Det skulle också vara intressant att jämföra innehållet i de historiska inslagen mellan två 

grenar i samma kurs, till exempel 3b och 3c. I avsnitt 6.1 diskuteras kapiteluppdelningen i 

böckerna för kurs 3b och 3c där kapiteluppdelningen inte påverkade genomförandet av denna 

studie, men om en jämförelse av innehållet i de historiska inslagen skulle vara aktuell finns 

det en risk för att denna kapiteluppdelning om möjligt kan försvåra arbetet. Om man studerar 

kursplanen för kurs 3b och 3c så går det att utläsa att begreppen derivata och integraler aldrig 

nämns tillsammans i det centrala innehållet, undantaget att kursen ska ta upp sambandet 

mellan derivata och integral (Skolverket, 2017). I kapiteltitlarna omnämns derivata och 

integral tillsammans i 5000-serien men i övrigt verkar det finnas en uppdelning mellan 

derivata och integral och denna uppdelning kan underlätta en sådan jämförelse som diskuteras 

här. Det förefaller i sådana fall viktigt att man tydligt beskriver vad respektive kapitel tar upp 

och vidare också tydligt beskriver innehållet i de historiska inslagen. 

 

Det skulle vidare vara intressant att genomföra en studie likt denna där fysiska läroböcker 

jämförs med digitala läroböcker. I takt med digitaliseringens intåg i skolan och det ökade 

utbudet och användandet av digitala läroböcker i matematikundervisningen skulle det vara 

intressant att undersöka det matematikhistoriska innehållet i de digitala läroböckerna för att 

sedan jämföra med de fysiska läroböckerna. Min begränsade erfarenhet av och kunskap om 

digitala läroböcker består i att fokus för användandet verkar vara att räkna uppgifter. I vilken 

utsträckning kommer då eleverna i kontakt med historiska fakta genom den digitala läroboken 

och på vilket sätt?  

 

Det skulle avslutningsvis också vara intressant att genomföra en experimentell studie som 

fokuserar på elevernas känslor för matematik. Den experimentella studien skulle bestå av en 

manipulering av matematikundervisningen till att genomsyras av ett historiskt perspektiv i 

enlighet med Frieds (2001) anpassningsstrategi för att undersöka om och hur elevernas 

känslor och motivation för matematik påverkas av en fullständig integrering av 

matematikhistoria.   
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