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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka förekomsten av värden och värderingar i matematik-
läroböcker för gymnasieskolans kurs Matematik A. En modell som tidigare använts vid 
analys av värden i matematikläroböcker i Singapore och Australien ligger till grund för 
granskningen. Modellen utvecklas och tillämpas för analys av sammanlagt 472 övnings-
uppgifter i tre kapitel i tre utvalda matematikläroböcker. De utvalda kapitlen behandlar 
området algebra. Modellen visade sig vara tillämpbar i en svensk utbildningskontext. 
Resultatet av innehållsanalysen visar på förekomst av värden och värderingar. Av resultatet 
framkommer även att vissa värden ges mer utrymme än andra och att en diskrepans finns 
mellan det erhållna resultatet och de värden som lyfts fram i kursplanen för Matematik A. 
Avslutningsvis förs en diskussion kring det erhållna resultatet i förhållande till en demokratisk 
matematikutbildning. 
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1. Inledning 
Jag har många gånger funderat över hur jag som blivande matematiklärare på ett bra sätt skall 
kunna arbeta i enlighet med läroplanens värdegrund. Christer Hedin och Pirjo Lahdenperä 
(2000) menar att demokrati framhålls som övergripande värde i dagens svenska skola, ett 
värde som skall ligga till grund för all verksamhet i skolan. Det är relativt enkelt att föreställa 
sig hur en diskussion kring demokrati skulle kunna integreras i historie- eller 
samhällskunskapsundervisning, men frågan är vad som karaktäriserar en demokratisk 
matematikundervisning.  
 
En demokratisk matematikundervisning blir än svårare att föreställa sig då en vanlig 
uppfattning bland både matematiklärare, föräldrar, elever och skolledare är att matematik, och 
i förlängningen matematikundervisning, är fri från värden och värderingar. Matematiken 
framhålls som objektiv och neutral och i och med detta behöver man som matematiklärare 
inte ta med samhälleliga aspekter i sin undervisning i lika stor utsträckning som i exempelvis 
historieundervisning (Bishop m.fl., 2003). I en studie av Stodolsky (i Bjerneby Häll, 2004, 
s.83-84) framkommer att en och samma lärare som undervisar i samhällskunskap respektive 
matematik genomför sin undervisning på helt olika sätt i de olika ämnena. Undersökningen 
visade att det fanns betydligt större variation i olika lärares sätt att undervisa i ämnet 
samhällskunskap än i ämnet matematik. Matematikundervisningen visade sig oftare än andra 
ämnen styrd av läromedel och läroböcker (Stodolsky, i Bjerneby Häll, 2004, s.84). Läroboken 
får definiera vad det innebär att kunna matematik, vad som räknas som kunskap (Wyndhamn 
m.fl., 2000).  
 
Bishop m.fl. (2003) framhåller att om en förändring av matematikundervisningen skall ske 
behöver värden och värderingar lyftas fram till diskussion. Om värden och värderingar i 
matematik och matematikundervisning uppmärksammas finns också möjligheten att som 
lärare kritiskt granska, värdera och ta ställning till hur vi vill att matematiken skall uppfattas 
av och beskrivas för våra elever.  
 
Idag uppfattas matematik oftast som fri från värden och värderingar men matematik och 
matematikundervisning handlar i lika stor utsträckning som andra ämnesområden om 
mänsklig och kulturell kunskap (Bishop, 1991a). Då studier visat att läroböcker används i 
större utsträckning i matematikundervisningen än i andra skolämnen (Skolverket, 2003), har 
jag i detta examensarbete valt att undersöka förekomsten av värden i övningsuppgifter i 
gymnasieskolans läroböcker i matematik. Till grund för granskningen ligger en modell som 
tidigare använts för analys av läroböcker i Singapore och Australien.  
 

2. Disposition 
Kapitel 3, Teoretisk referensram, kan ses som en introduktion och bakgrund till uppsatsens 
syfte och frågeställningar. Det är också av den anledningen som jag valt att presentera den 
teoretiska referensramen innan Syfte och frågeställningar preciseras. I kapitel 3 presenteras 
således den teoretiska grund som uppsatsen vilar på och inledningsvis förs ett allmänt 
resonemang kring värden och värderingar i relation till matematikutbildning. Tre grupper av 
värden i matematikklassummet urskiljs, vilka benämns allmänna utbildningsvärden, 
inommatematiska värden och värden i matematikutbildning specifikt. De tre grupperna av 
värden förklaras och exemplifieras, och en analys av kursplanen för Matematik A i relation 
till värden i matematikutbildning specifikt och inommatematiska värden genomförs. Kapitlet 
innehåller även en diskussion kring matematikläroboken som social konstruktion, där 
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motiveringen för att undersöka värden i matematikläroböcker preciseras. Kapitlet avslutas 
med en redogörelse för det aktuella forskningsläget kring värden och värderingar i matematik-
läroböcker, där den analysmodell som ligger till grund för denna uppsats beskrivs. Den 
teoretiska referensramen leder sedan fram till uppsatsens syfte och frågeställningar.  
 
I kapitel 4, Syfte och frågeställningar, presenteras uppsatsens syfte, att undersöka förekomst 
av värden i läroböcker för gymnasieskolans kurs Matematik A, vilket utmynnar i tre 
frågeställningar. I detta avsnitt redogörs också kortfattat för uppsatsens avgränsningar.  
 
I kapitel 5, Metod, beskrivs hur den analysmodell som använts utvecklats, vilka avgränsningar 
som gjorts och hur innehållsanalysen genomförts. Kapitlet innehåller även en presentation av 
de tre läroböcker som använts till analysen, för att framhålla den kontext vari de analyserade 
övningsuppgifterna existerar. I detta kapitel finns även de kodningsinstruktioner som arbetats 
fram för analysen.  
 
I kapitel 6, Resultat, sammanställs innehållsanalysens resultat av de sammanlagt 472 
analyserade övningsuppgifterna. Resultatet presenteras under två rubriker: inommatematiska 
värden och värden i matematikutbildning specifikt.   
 
I kapitel 7, Diskussion, förs sedan en metod- och resultatdiskussion. Resultatet diskuteras i 
relation till kursplanen för Matematik A och den teoretiska referensramen. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs för uppsatsens teoretiska referensram. En allmän diskussion kring 
värden och värderingar inleder kapitlet. Tre grupper av värden i matematikklassrummet lyfts 
fram och belyses, då dessa tre grupper ligger till grund för uppsatsen. Läroboken som social 
konstruktion åskådliggörs och under denna rubrik behandlas även tidigare forskning kring 
värden i matematikläroböcker. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

Värden och värderingar i matematikklassrummet 
Ordet värde kommer enligt Orlenius (2001) från isländskan värdi som betyder vörda och 
respektera. Lahdenperä (2001) anser att ett värde är skapat av olika värderingar, vilka i sin 
tur i regel inte kan bevisas utan bara motiveras. Bishop m.fl. (2001) beskriver värden och 
värderingar som en del av den mänskliga kulturen. Värden uttrycks genom hur vi beter oss, 
hur vi klär oss och genom det vi gör � eller inte gör. 
 
I den engelskspråkiga litteraturen används termen value för de svenska orden värde och 
värdering (och värdera). Den litteratur som används i detta examensarbete har övervägande 
varit på engelska och det har inte alla gånger varit lätt att tolka vad som i det enskilda fallet 
avses med begreppet value. I denna uppsats är värden nära förknippade med matematik-
utbildning och den definition jag valt att använda är hämtad från Bishop 1996 (Seah & 
Bishop, 2000, s.5).  

 
Values in mathematics education are the deep affective qualities which education aims 
to foster through the school subject of mathematics.  

 
Skolmatematiken är nära sammankopplad med det samhälle vari den existerar och genom att 
titta närmare på läroplaner, kursplaner och betygskriterier kan vi urskilja vilken syn på 
kunskap som är den rådande i det omgivande samhället (Seah & Bishop, 2002). I SOU 
1992:94 understryks att "[v]arje skolsystem och varje läroplan bygger på föreställningar om 
vad kunskap är och hur lärande sker" (s.59).  
 
I analogi med detta resonemang betonar Ernest (2004) att värden, filosofier och 
föreställningar har en avgörande betydelse för vad som sker i matematikklassrummet. 
Matematik som skolämne struktureras och presenteras på ett sådant sätt att det som värdesätts 
i samhället i övrigt reproduceras, men medan det är lätt att prata om värden och värderingar i 
samhället i stort, är det ofta svårare att sätta fingret på vad värden i matematik och matematik-
utbildning skulle kunna vara (Seah & Bishop, 2002). 
 
Det finns en vedertagen uppfattning i västerländska länder att matematik är en objektiv 
vetenskap och i och med detta fri från värden och värderingar (Bishop, 1991a). Det som lätt 
glöms bort är att en sådan syn på matematik och matematikutbildning också bygger på ett 
antal värden och föreställningar (Seah & Bishop, 2000; Ernest, 1991). Till skillnad från 
föreställningen om matematik som objektiv och universell vetenskap så menar Seah & Bishop 
(2000) att matematikutbildning innehåller en mängd olika värden. Vidare påpekar de att dessa 
värden och värderingar uttrycks både explicit och implicit i styrdokument, läroböcker och hos 
enskilda lärare. Bjerneby Häll (2004) diskuterar hur lärares pedagogiska grundsyn påverkar 
undervisningen och hon tar upp Nesbits (i Bjerneby Häll, 2004, s.87) hypotes att de 
föreställningar och uppfattningar om matematik som finns i samhället implicit påverkar 
undervisningens innehåll och utformning. Ett exempel på hur värden explicit 
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uppmärksammas i styrdokument är betoningen på den värdegrund som skolan skall förmedla 
till eleverna.  
 
Bishop & Clarkson (1998) menar att det går att urskilja tre grupper av värden relaterade till 
undervisning i matematik. Dessa tre grupper härstammar från en analys av Bishop 1996 (Seah 
& Bishop, 2000) och benämns general educational, mathematical, och specifically 
mathematics educational values. I denna uppsats har översättningar gjorts till allmänna 
utbildningsvärden, inommatematiska värden och värden i matematikutbildning specifikt. 
 
 

 
Figur 1. Värden i matematikklassrummet (efter Seah & Bishop, 2000, s.9) 
 
Som exempel på allmänna utbildningsvärden kan värdegrunden återigen lyftas fram. I 
värdegrunden betonas exempelvis tolerans och ansvarstagande. Allmänna utbildningsvärden 
kan uttryckas implicit eller explicit, vilket även gäller de andra två grupperna av värden (Seah 
& Bishop, 2002). För att ge ett exempel på inommatematiska värden kan vi tänka oss följande 
scenario: �En lärare uppmuntrar sina elever att beskriva och jämföra tre olika bevis för 
Pytagoras sats.� Vid ett sådant uttalande framhålls de inommatematiska värdena öppenhet och 
rationalism (Seah & Bishop, 2000), vilka jag kommer att beskriva närmare senare i detta 
kapitel. Värden i matematikutbildning specifikt skulle också kunna identifieras i scenariot 
ovan. Dessa värden kan ses i ljuset att kommunicera matematik, vilket är ett exempel på de 
matematikutbildningsspecifika värdena resonemang och tillgänglighet, vilka beskrivs senare i 
uppsatsen. Ur figuren kan vi utläsa att de tre grupperna av värden i matematikklassrummet 
inte existerar isolerade från varandra. Ett specifikt värde kan återfinnas i alla dessa grupper, 
vilket illustreras av överlappningen i figuren (Seah & Bishop, 2000). 
 
I följande tre avsnitt beskrivs dessa grupper av värden närmare och det kan då vara bra att 
komma ihåg att gränserna mellan dessa är flytande, varvid diskussionen kring de olika 
grupperna på vissa ställen överlappar vararandra. Under rubriken allmänna utbildningsvärden 
tar jag exempelvis upp allmänna utbildningsvärden applicerade på matematikutbildning.  

Värden i matematikklassrummet

IMV

VMU AUV 

AUV: Allmänna utbildningsvärden
(General educational values)  

VMU: Värden i matematikutbildning specifikt 
(Mathematics educational values) 
IMV: Inommatematiska värden  

(Mathematical values) 
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Allmänna utbildningsvärden 
Läroplanen är starkt kopplad till den syn på utbildning som är rådande i det omgivande 
samhället och en svensk forskare som undersökt hur läroplaner speglar samhällets krav på 
utbildning och uppfostran är Ulf P. Lundgren (1979). Enligt Lundgren kan läroplaner 
analyseras med hjälp av något han kallar för läroplanskoder. Med läroplanskod avser 
Lundgren, något förenklat, en serie principer som beskriver sambandet mellan utbildningens 
mål, innehåll och metodik.  
 

Genom historien kan vi se hur dessa principer gestaltats i mål för utbildning, i urval och 
organisation av innehåll och metodik, varigenom omvärlden organiserats för lärande. De 
principer som öppet eller dolt styrt denna organisation har i sin tur varit utgångspunkten för 
förändring och därmed också blivit en del av denna förändring. (Lundgren, 1979, s.232-233)  

 
Lundgren (1979) beskriver fyra olika läroplanskoder, vilka han benämner klassisk, realistisk, 
moralisk och rationell. Den klassiska läroplanskoden har sina rötter i antikens Grekland och 
här är det överklassens barn som skall fostras i etik och med intellektuell och fysisk träning. 
Den realistiska läroplanskoden följde i naturvetenskapens framgångsvåg och fokuserade på 
kunskap som kontroll av naturen och �[u]tbildningens funktion blir nu inte bara att garantera 
en kulturreproduktion utan också en kvalifikation� (Lundgren, 1979, s.71). Det var dags att 
möta arbetsmarknadens krav och kunskaperna var ämnescentrerade. Den moraliska läroplans-
koden växte fram under 1800-talet med tankar om en utbildning för alla, inte bara överklassen 
och där �betoningen lades på läs- och skrivkunnighet� (Bjerneby Häll, 2002, s.46). I den 
rationella läroplanskoden som växte fram under 1900-talet riktades blickarna på samspelet 
mellan skolämne och omgivande samhälle, barnen och ungdomarna skulle ha praktisk nytta 
av det de lärde sig. Ett exempel på detta är hemkunskap, som infördes i läroplaner.  
 
Lundgrens (1979) resonemang kring hur samhällets värden och värderingar speglas i 
läroplanerna gör att det är meningsfullt att diskutera det som i Lpf 94 benämns värdegrunden. 
Värdegrund som begrepp är en svensk företeelse som dök upp i arbetet med 1994-års 
läroplaner (SOU 1992:94). Värdegrundens syfte är att framhålla samhällets värderingar på ett 
sådant sätt att eleverna i framtiden lever efter dessa och bidrar till en positiv samhälls-
utveckling (Hedin & Lahdenperä, 2000). Värdegrunden kan delas in i tre olika delar, vilka 
berör förutsättningar, ideal och dygder. I Lpf 94, under rubriken Skolans värdegrund och 
uppgifter, återfinns det som i denna uppsats kommer att avses med värdegrund. 
Utgångspunkten ligger således i själva styrdokumentets beskrivning av värdegrunden i form 
av ett antal värden så som �[m]änniskolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 
och utsatta� (Lpf 94, s.3). Som övergripande värde gäller demokrati och �[s]kolan skall 
gestalta demokratin i all sin verksamhet� (Hedin & Lahdenperä, 2000, s.17).  

Allmänna utbildningsvärden applicerade på matematikutbildning 
I likhet med detta resonemang lyfter Ernest (1991) fram fem utbildningstraditioner (industrial 
trainer, technological pragmatist, old humanist, progressive educator, public educator) och 
visar hur dessa fem traditioner har påverkat utbildningsdebatten och läroplanerna1 i 
Storbritannien under 1980- och 1990-talet. I sin analys redogör Ernest bland annat för dessa 
fem traditioners politiska grund, syn på matematik, syn på samhället, syn på lärande och mål 
för matematikutbildning.   

                                                
1 Jag har här använt det svenska ordet läroplan, även om engelskans curriculum har en vidare innebörd. 
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När det gäller mål för matematikutbildning kategoriserar han dessa fem skilda traditioner som 
följer (Ernest, 1991, s.139): 
 
Industrial  Technological Old humanist Progressive Public  
trainer  pragmatist   educatior educator 
�Back-to-basics� Useful maths to Transmit body Creativity Critical 
Numeracy and appropriate level of mathematical Self-  awareness 
social training and certification knowledge realization  and   
in obedience (industry-centred) (Maths centred) through democratic 
     mathematics  citizenship
     (Child-centred)   via mathematics
  
Mogens Niss (2001) analyserar grunderna och målen för en matematikundervisning, utifrån 
ett teoretiskt och historiskt perspektiv. Niss anser att målen måste ses i skuggan av det faktum 
att matematikundervisning och matematik existerar i föränderliga roller i samhället, vilket vi 
kan se i Ernests (1991) resonemang ovan. Matematikundervisning har gått från att vara ett 
urskiljningsinstrument mot en undervisning i matematik för alla och genom att undersöka hur 
läroplaner och läroböcker utformas och struktureras kan vi göra oss en bild av den ständigt 
pågående utvecklingen av målen för matematikutbildning (Niss, 2001).  
 

Föräldrarnas mål reflekteras i hur mycket stöd och stimulans de ger sina barn i deras 
matematiska studier och � mycket viktigt � lärarnas mål speglas bland annat i hur de 
arrangerar och organiserar sin undervisning, hur de väljer ut och presenterar sitt material samt 
i deras förhållningssätt till enskilda elever och studenter i klassrummet. Det allra viktigaste är 
emellertid att målen för matematikundervisningen utövar ett starkt inflytande på elevers och 
studenters attityder och inlärningsaktiviteter (Niss, 2001, s.61).  

 
Niss (2001) menar vidare att dessa mål och syften med matematikundervisningen oftast inte 
är klart uttalade och att de sällan diskuteras med eleverna.  
 
I läroplanen framhålls att läraren skall:  

 
klargöra det svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera konflikter 
mellan dessa värden och faktisk verklighet[.] (Lpf 94, s.13) 

 
Det innebär att demokratiaspekter skall inkluderas även i matematikundervisning. För att 
kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle, ställs allt högre krav på medborgarna att 
kunna matematik (Bishop, 1999). Dagens skola utbildar framtidens medborgare och det går 
inte längre att på matematiklektionerna bara räkna och samtala i matematik, vi bör även 
samtala om matematik (Bishop, 1999). Skovsmose (2001) menar att det är av stor vikt att 
börja resonera och reflektera kring matematik då matematik inte bara är ett ämne som skall 
läras ut och läras in, matematiken existerar i samhället och bidrar även till samhälls-
utvecklingen. Skovsmose framhåller behovet av en �critical mathematics education� 
(Skovsmose, 1994, 2001) och understryker att det i en sådan utbildning ingår att kritiskt 
granska och värdera matematiken som ämne och dess betydelse i samhället. I analogi med 
detta kan vi i Lpf 94 läsa att skolan skall förbereda eleverna för att kunna arbeta och verka i 
samhället. Undervisningen som genomförs skall bidra till att eleverna utvecklar förmågor och 
kunskaper som behövs för att eleverna skall bli kritiskt granskande medborgare, som kan 
leva, verka i och utveckla ett demokratiskt samhälle (Lpf 94). Skovsmoses (2001) 
resonemang berör hur matematikutbildning skall komma ifrån en formalistisk och 
instrumentell syn på vad det innebär att kunna matematik och istället låta eleverna upptäcka 
sin egna matematiska förmåga, och låta dem förstå matematikens betydelse för samhälleliga, 
militära och politiska strukturer.  
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Bishop (2000) lyfter fram betydelsen av värden när en demokratisk matematikutbildning 
diskuteras. Han menar att �at the heart of any discussion about democracy in mathematics 
education lies the issue of �values��(Bishop, 2000, s.11). Eleverna undervisas inte bara i 
matematik, eleverna lär sig genom matematik och även hur de undervisas (Bishop, 1999). 
Bishop (1999) framhåller att ett steg mot en demokratisk undervisning är att värden och 
värderingar relaterade till matematikutbildning diskuteras och belyses. 
 
Bishops resonemang går i linje med vad som uttrycks I Lpf 94 (s.13), där det bland annat står 
att läraren skall:  

 
öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och 
problemställningar samt konsekvenserna av dessa[.] 

 
Det är dock sällan som detta sker på matematiklektionerna (Bishop, 2000). Seah & Bishop 
(2002) menar att det är relativt enkelt att diskutera värden och värderingar relaterade till 
samhället i stort, jämfört med en diskussion om vad värden och värderingar i matematik-
undervisning är, vilket till stor del kan bero på att matematiken ses som objektiv och fri från 
värden (Bishop m.fl., 2003).  
 

Man lär sig t ex inte bara vad matematik är utan också vad matematik har för värde; man lär 
sig inte bara vad matematik har för värde utan också något om sin egen förmåga i förhållande 
till matematik; man lär sig inte bara om sin egen förmåga i förhållande till matematik utan 
också hur man skall uppfatta kunskap och vad som är kunskap värd att veta. (Lundgren, 1979, 
s.18-19).  

 
Ovanstående citat får avsluta detta avsnitt som belyser allmänna utbildningsvärden, och dessa 
applicerade på matematikutbildning. 

Inommatematiska värden 
Bishop (1991a) har gjort en av de första analyserna av hur värden är relaterade till matematik 
och matematikutbildning. I sin analys utgår Bishop från att matematik är en produkt av 
kulturen. Matematikutbildning och matematik skall, enligt denna utgångspunkt, således 
förstås som kulturella fenomen. I sin analys av värden i matematik tar Bishop (1991a, 1991b) 
avstamp i Whites (i Bishop, 1991a, 1991b) uppdelning av kulturen i fyra olika beståndsdelar, 
vilka benämns ideological, sentimental, sociological och technological components. Jag har 
valt att fortsättningsvis översätta dessa till ideologiska, affektiva, samhälleliga och 
teknologiska beståndsdelar.  
 
Kulturens fyra beståndsdelar (efter Bishop, 1991a, s.60): 
 
Ideologi:  Uppbyggd av föreställningar, 
(Ideology) beroende av symboler och  
  filosofier. 
 
Samhällelig:  Traditioner, institutioner,  
(Sociology) regler och riktlinjer för 

mellanmänskligt beteende. 

Affektiv:  Attityder, känslor och 
(Sentiment) beteenden. 
   
 
Teknologi:  Produktion och användande  
(Technology)  av artefakter och redskap. 
 

 
Bishop (1991a) följer Whites tes att den teknologiska komponenten driver utvecklingen av de 
andra beståndsdelarna framåt. Utgångspunkten i teorin är således att det är den teknologiska 
beståndsdelen som är den mest grundläggande och att de tre andra komponenterna bör ses i 
relation till denna.  
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Bishop (1991a) anser vidare att matematik kan betraktas som den kulturella beståndsdelen 
teknologi, en �symbolic technology� (s.18). De övriga tre kulturella komponenterna, de 
ideologiska, samhälleliga och affektiva beståndsdelarna, är nära relaterade till matematiken, 
det vill säga teknologin. Med denna utgångspunkt identifierar Bishop (1991a, s.18) tre 
komplementära (complementary) par av värdekluster (cluster) i västerländsk matematik, ett 
par till vardera av Whites tre kulturella beståndsdelar. Den västerländska matematikens 
ideologiska beståndsdel kan delas in i två komplementära kluster av värden, vilka benämns 
rationalism (rationalism) och objektism (objectism). Till matematikens affektiva beståndsdel 
kopplar Bishop (1991a) två komplementära kluster av värden, kontroll (control) och 
utveckling (progress). Den samhälleliga beståndsdelen består av värdeklustren öppenhet 
(openness) och mysterium (mystery). Det är dessa tre komplementära par som utmärker 
västerländsk matematik och driver utvecklingen av matematiken framåt. De sex klustren av 
värden är således alla närvarande i matematikundervisning. Med komplementär avses inte att 
dessa värden utesluter varandra utan att de tillsammans utgör och bygger upp den 
västerländska matematiken (Bishop, 1991a). Det finns dock forskning som visar att balans 
saknas mellan dessa komplementära par i undervisning och att det finns en betoning på 
objektism, kontroll och mysterium, vilket skulle kunna bidra till att så många elever känner 
ångest inför matematik (Seah & Bishop, 2000).  
 
 

 
Figur 2. Inommatematiska värden i förhållande till matematikens kulturella beståndsdelar (Bishop, 1991a). 
 
Till vart och ett av dessa sex kluster av värden kan i sin tur kopplas ett antal värderingar och 
föreställningar, vilka Bishop (1991a, 1991b) anser ges utrymme inom västerländsk 
matematik.  
 
De två kluster av värden som Bishop (1991a) placerat under Whites kulturella beståndsdel 
ideologi, är rationalism och objektism. Bishop (1991b) menar att om man var tvungen att 
välja ett enda värde, som är relaterat till västerländsk matematik, så skulle det bli rationalism. 
Rationalism berör logiska och deduktiva resonemang, vilka värderas högt inom den 
västerländska matematiken � och kulturen.  Till detta kluster av värden hör även hypotetiska 
resonemang, abstraktioner och teoretiseringar (Bishop, 1991a, 1991b). 
 
Det andra klustret av värden under rubriken ideologi från Bishops (1991a, 1991b) analys är 
objektism. Med termen avser Bishop relationen mellan matematik och den materialistiska 
världsåskådningen som han anser kännetecknar det västerländska samhället.  
 
 Through its symbols (letters, numerals, figures) people have been enabled to deal with  
 abstract entities as if they were objects (Bishop, 1991b, s.202).  

 

Matematikens
kulturella beståndsdelar, 

efter White (Bishop, 1991a) 

Ideologi Affektiv Samhällelig

Rationalism � Objektism Kontroll � Utveckling Öppenhet � Mysterium  
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Objektism berör konkretisering och matematikens tillämpbarhet, men objektism handlar även 
om symbolhantering. Bishop menar att det bland annat är symbolhanteringen som fört 
utvecklingen av matematiken, och samhället, framåt (Bishop, 1991a). 
 
Det andra komplementära paret av värden är placerade under rubriken affektiv och här 
återfinns kontroll och utveckling (Bishop, 1991a). Den affektiva beståndsdelen berör 
människors attityder och känslor inför matematik � och världen. Bishop (1991b) framhåller 
att mycket av matematikens maktposition i samhället kan härledas till den säkerhet och 
kontroll som matematiken har att erbjuda. Händelser och fenomen kan beskrivas matematiskt, 
och även förutses. De gånger då naturkatastrofer inträffar finns oftast en känsla av att dessa 
kunde ha förhindrats, eller åtminstone förutsetts (Bishop, 1991a).  
 

The more we see mathematical ideas as �objective facts�, obeying �rules� and  �laws� 
apparently like other subjects, and subject to checks and logical arguments, the more we are 
valuing the quality of control. (Bishop, 1991b, s.203)   

 
Bishop (1991a, 1991b) lyfter fram utveckling som det kluster av värden som är komplement 
till kontroll. Även här handlar det om starka känslor och attityder till matematik och bland de 
värden och värderingar som hamnar under klustret utveckling ryms känslan av att det som till 
en början kan verka kaosartat inte kommer att vara det länge till � enbart av den anledningen 
att det är matematik. Utveckling kännetecknas också, enligt Bishop (1991a, 1991b), genom 
värdesättande av alternativa lösningar. Ytterligare ett perspektiv på utveckling går att härleda 
till det allt mer teknikorienterade samhället. Bishop (1991a) anser att teknologin inte bara 
erbjuder kontroll och säkerhet utan även driver samhällsutvecklingen framåt. 
 
Den tredje kulturella beståndsdelen, samhällelig, delar Bishop (1991a, 1991b) in i öppenhet 
och mysterium. Enligt Bishop (1991a) karakteriseras värdeklustret öppenhet av att 
matematiska idéer, sanningar och bevis mer eller mindre är öppna för alla att granska. Det 
behövs inte en faktisk person för att övertyga oss om att ett matematiskt bevis är sant, 
matematiken bevisar så att säga sig själv (Bishop, 1991a). Det finns dock ett hinder för denna 
öppenhet, och det är här som dess komplementära kluster av värden, mysterium, kommer in.  
 
För att dessa matematiska bevis skall kunna granskas krävs ofta förkunskaper som inte den 
genomsnittliga medborgaren innehar. Bishop (1991a, 1991b) menar att värdeklustret 
mysterium utmärks av en förvirring kring varifrån matematiska idéer kommer och vilka dessa 
matematiker är. Matematikens samhälleliga beståndsdelar blir således paradoxala. Samtidigt 
som matematiken är öppen för alla att granska krävs det ofta mer omfattande kunskaper i 
matematik än vad människor i allmänhet besitter. Värdeklustret mysterium kännetecknas dock 
också av matematikens skönhet och vackra mönster (Bishop, 1991a).  
 
De sex inommatematiska värden som redogjorts för ovan är enligt Bishop (1991a) de värden 
som utmärker den västerländska matematiken. Bishop anser att undervisning i matematik bör 
innehålla alla dessa sex värdekluster, och att en tonvikt bör finnas på rationalism, utveckling 
och öppenhet. I dag är det oftare så att matematikutbildning kännetecknas av en presentation 
av objektiva sanningar och kontroll av vår omgivning genom teknologi medan matematiken 
upplevs som ett mysterium för eleverna (Bishop, 1991a). Bishop framhåller att detta kan vara 
en av anledningarna till att så många elever (och vuxna) känner ångest inför matematik och 
matematikundervisning. Om matematikutbildningen skall förändras måste dessa inom-
matematiska värden uppmärksammas och tyngdpunkten förskjutas (Bishop m.fl., 2003).  
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Värden i matematikutbildning specifikt 
I föregående avsnitt diskuterades de inommatematiska värden, vilka utmärker västerländsk 
matematik (Bishop, 1991a). Seah & Bishop (2000) påpekar att även om samma matematiska 
innehåll undervisas i olika länder så kommer elever i dessa länder att uppfatta matematiken på 
olika sätt. Matematikutbildning och undervisning i matematik skiljer sig åt i olika länder, och 
i och med dessa variationer kan olika värden belysas, implicit eller explicit. Detta kan enligt 
Seah & Bishop (2000) ske genom lärarens sätt att undervisa, läroböckernas utformning, eller 
som Brown (2001) påpekar, genom examinationernas utformning.    
 
Seah identifierade i sin analys av matematikläroböcker tio värdekluster relaterade till 
matematikutbildning specifikt (i Bishop m.fl., 2003). I likhet med de inommatematiska 
värdena kan dessa matematikutbildningsspecifika värden presenteras i par. Varje par befinner 
sig längs ett kontinuum, vilket illustreras nedan. 
  
Formalism Aktivism 
(Formalism) (Activist)  
 
Instrumentell  Relationell 
(Instrumental) (Relational) 
 
Relevans Teoretisk kunskap 
(Relevance) (Theoretical) 
 
Tillgänglighet Specialism 
(Accessibility) (Specialism) 
 
Beräkningar Resonemang 
(Evaluating) (Reasoning)
  

 
Brown (2001) delar i sin analys av examinationsformer in ovanstående kluster av värdepar i 
två olika nivåer. Han menar att paret formalism och aktivism, tillsammans med instrumentell 
och relationell, berör frågor om pedagogik och därigenom hur undervisning organiseras och 
genomförs. De andra tre paren, bestående av relevans eller teoretisk kunskap, tillgänglighet 
och specialism samt beräkningar och resonemang, berör istället frågor kring hur man ser på 
matematiken i ett kulturellt sammanhang. Enligt Brown behandlar dessa kontinuum frågor 
kring matematikundervisningens natur, vem som kan ha nytta av att syssla med matematik 
samt frågor kring varför vi har undervisning i matematik (Brown, 2001).  
 
Enligt van Dormolen (1986) kännetecknas formalism av tilltron till regler, teorem, och 
tydliga strukturer. Kunskap är enligt detta perspektiv ett antal förmågor, så som förmåga att 
resonera deduktivt eller problemlösningsförmåga. Ernest (1991) menar att formalism utmärks 
av föreställningen om matematik som ett mer eller mindre meningslöst och formellt spel 
utfört på ett pappersark, vilket följer ett antal på förhand givna regler och lagar.  
 
I motsatt ände av detta kontinuum placeras aktivism (Brown, 2001). Brown menar att en 
aktivistisk föreställning om matematik, till skillnad från en formalistisk syn på matematik, 
utmärks av att matematik framställs som bestående av aktiviteter och skapande. Denna 
aktivism kan karakteriseras genom att betydelsen av generaliseringar, upptäckter av 
matematiska samband samt klassificeringar framhålls. Enligt van Dormolen (1986) 
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uppmuntras intuitiva resonemang och eleverna förväntas hitta mönster, upptäcka regler och 
samband. Eleven upptäcker och skapar på så sätt matematik. 
 
Ett annat par av värdekluster som Seah (i Bishop m.fl., 2003) identifierade i sin läroboks-
analys är en instrumentell förståelse av matematik respektive en relationell förståelse. En 
instrumentell syn på undervisning och lärande uttrycks i att eleven förväntas lära sig regler, 
tillvägagångssätt och formler, likt ett verktyg för att kunna lösa speciella uppgifter. Den 
relationella synen handlar istället om att verktygen blir oavhängigt själva ändamålet, 
verktygen kan med andra ord användas i en mängd olika situationer och problem, där de först 
kanske inte verkar så självklara. Relationell förståelse innebär att eleven vet vad som skall 
göras, när detta skall göras och varför, medan en elev med instrumentell förståelse kan 
tillämpa regler, tillvägagångssätt och formler utan att egentligen förstå det han eller hon gör 
(Seah & Bishop, 2000).   
 
Brown (2001) kopplar nästa par av värdekluster till frågor om matematikundervisningens 
natur. Han anser att relevans kännetecknas av att matematik framställs som antingen relevant 
för att lösa problem i vardagen eller relevant i det avseende att det tydligt går att se hur 
matematiken kan bidra till samhällsutvecklingen. På andra sidan av detta kontinuum finns 
teoretisk kunskap, där matematiken kan undervisas utan koppling till elevernas vardags-
kunskap, i en ren matematisk kontext.  
 
Det kontinuum som betecknas tillgänglighet och specialism berör frågor kring vem som kan 
ha nytta av matematiken (Brown, 2001). Seah & Bishop (2000) menar att dessa kluster av 
värden utmärks av frågor kring vem som ska undervisas i matematik och de anser att det går 
att urskilja två traditioner där tillgänglighet fokuserar på en matematikundervisning för alla 
medan specialism snarare syftar till en matematikundervisning för en utvald elit av 
talangfulla matematiker.   
 
Det femte och sista paret av värden relaterade till matematikutbildning som Seah (i Bishop 
m.fl., 2003) identifierade är beräkningar och resonemang. Med beräkningar avses att kunna 
använda existerande kunskap för att analysera ej kända svar medan resonemang handlar om 
att använda matematisk kunskap för att resonera och kommunicera idéer och tankar.  
 
Tabell 1 nedan är en sammanfattning av inommatematiska värden och värden relaterade till 
matematikutbildning specifikt.  
 
Tabell 1  
Inommatematiska och matematikutbildningsspecifika värden (efter Brown, 2001). 

 

Inommatematiska värden 
(Bishop, 1991a) 

Värden i matematikutbildning specifikt 
(Brown, 2001) 

Ideologi 
Rationalism 

- 
Objektism 

Affektiv 
Kontroll 

- 
Utveckling 

Samhällelig 
Öppenhet 

- 
Mysterium 

 

Pedagogisk
Formalism 
Aktivism 

 
Instrumentell 
Relationell 

Kulturell 
Relevans 

Teoretisk kunskap 
 

Tillgänglighet 
Specialism 

 
Beräkningar 
Resonemang 
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Kursplanen för Matematik A i relation till värden 
Under detta avsnitt görs en beskrivning av kursplanen för Matematik A. Min analys utgår från 
Bishops (1991a) tre komplementära par av inommatematiska värden, samt de fem kontinuum 
av utbildningsspecifika värden som Seah & Bishop (2000) använder sig av i sin 
läroboksanalys. Brown framhåller att �[e]ducational values are evident in the official policy 
documentation produced by all national and international education systems� (Brown, 2001, 
s.1). Jag genomför således en tolkning av kursplanen utifrån de omnämnda värdeparen, för att 
senare kunna jämföra denna tolkning med resultatet av innehållsanalysen.  
 
I beskrivningen av matematikämnets syfte återfinns rubriken Ämnets karaktär och 
uppbyggnad (Skolverket, 2000a, s.2). Där kan vi läsa följande: 
 

Matematiken har genom en mångtusenårig utveckling bidragit till det kulturella arvet. 
Matematiken är en förutsättning för stora delar av samhällets utveckling och den 
genomsyrar hela samhället, ofta på ett sätt som är osynligt för den ovane betraktaren. 

 
I ovanstående citat framhålls matematikens betydelse för samhällsutveckling. Samtidigt 
understryks att matematik existerar i en historisk kontext, något som återkommer i flertalet 
formuleringar i kursplanen (Skolverket, 2000a, 2000b). Citatet ovan lyfter fram det 
inommatematiska värdet utveckling, men även det matematikutbildningsspecifika värdet 
relevans. Andra exempel på formuleringar som betonar utveckling är att skolan ska sträva 
efter att eleverna �fördjupar sin insikt om hur matematiken har skapats av människor i många 
olika kulturer och om hur matematiken utvecklats och fortfarande utvecklas� (Skolverket, 
2000a, s.1) och �[m]atematikens idéhistoria kan bidra till en bild av hur olika begrepp och 
samband utvecklats� (Skolverket, 2000a, s.2).   
 

Problemlösning, kommunikation, användning av matematiska modeller och matematikens 
idéhistoria är fyra viktiga aspekter av ämnet matematik som genomsyrar undervisningen. 
(Skolverket, 2000a, s.2) 

 
Den mening som citeras ovan anser jag betonar en aktivistisk syn på matematik, där 
problemlösning och kommunikation står i fokus. Problemlösning framhålls i kursplanen ofta i 
relation till vardagsliv och yrkesliv (Skolverket, 2000a), vilket tyder på en värdering av 
matematikens relevans. Att resonemang anses viktigt kommer till uttryck genom vad som 
värderas. Enligt Brown (2001) är det inte bara synen på matematik som framkommer i 
styrdokumenten, han menar att vi i betygskriterier och examinationsformer kan finna vad som 
värderas inom en kultur. I kriterierna för betyget mycket väl godkänt återfinns formuleringar 
som �[e]leven formulerar och utvecklar problem� (Skolverket, 2000b, s.2), �[e]leven deltar i 
matematiska samtal� (Skolverket, 200b, s.2), och �[e]leven värderar och jämför olika 
metoder, drar slutsatser från olika typer av matematiska problem och lösningar samt bedömer 
slutsatsernas rimlighet och giltighet� (Skolverket, 2000b, s.2). Dessa formuleringar tyder på 
att det som värderas högt är resonemang, aktivism, relationell förståelse, öppenhet och 
relevans. Citatet nedan understryker att matematik ofta ses som instrumentell och 
formalistisk, någonting som man i kursplanen vill motverka.  
 

Detta kan motverka uppfattningen om matematiken som ett opersonligt färdigt ämne som är 
uppbyggt av fasta regler som endast skall läras utantill. (Skolverket, 2000a, s.2)  

 
Av de inommatematiska värdena har jag funnit uttryck för både kontroll och utveckling. 
Utveckling har jag diskuterat ovan och som exempel på kontroll kan ges att �matematikens 



 19

modeller kan beskriva förlopp och former i naturen� (Skolverket, 2000b, s.1). När det gäller 
det komplementära paret öppenhet och mysterium finns betoning på öppenhet, där eleven 
själv skall vara med och skapa matematik eller kritiskt granska. Mysterium uttrycks i 
formuleringar som att �eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin matematiska 
kreativitet och förmåga att lösa problem samt få erfara något av matematikens skönhet och 
logik� (Skolverket, 2000a, s.1).   

Matematikläroboken som social konstruktion 
Matematik är det skolämne där läroböcker används i störst utsträckning. I en statlig 
granskning, som genomfördes 2001-2002 på uppdrag av Skolverket påpekas att det i 
grundskolans senare år, gymnasiet och på komvux ofta är läroboken som styr både 
undervisningens organisering, innehåll och utformning (Skolverket, 2003, s.39).  
 
Ulla Runesson (1996) menar att läroböcker i matematik ofta följer liknande mönster där 
strukturen i skolämnet får fungera som utgångspunkt.  
 

Den [läroboken] är uppbyggd så, att först presenteras en matematisk modell eller ett mönster. 
Därefter följer ett antal exempel där det är meningen att eleverna skall upprepa detta mönster. 
Sedan följer olika tillämpningsexempel. Läromedlet domineras av beräkningar. I de fall 
problemlösning förekommer, är det aritmetisk problemlösning, dvs. avsikten är att problemen 
skall lösas med hjälp av beräkningar. (Runesson, 1996, s.34) 

 
Brändström (2002) granskar sex läroböcker i matematik för årskurs 7 och hennes analys visar 
att innehåll och uppläggning i de granskade läroböckerna inte skiljer sig nämnvärt åt, vilket 
ger stöd åt Runessons (1996) resonemang ovan. Läroböckernas likartade upplägg kan 
förstärka intrycket av att det är detta innehåll som är matematik. Läroboken får symbolisera 
det som anses vara kunskaper i matematik, för både elever, lärare och föräldrar (Wyndhamn 
m.fl., 2000). Johanssons (2003a) resonemang överensstämmer med detta då hon menar att 
läroböcker samspelar med hur undervisning organiseras. Johansson (2003b) framhåller att 
läroboken får statuera exempel på hur lektioner kan planeras och vilka sorters övningar och 
uppgifter som är lämpliga att ta med i undervisningen. En annan aspekt som Johansson tar 
upp är läromedlets roll som �the most important tool for the implementation of a new 
curriculum [�]� (Johansson, 2003b, s.1).  
 
Selander (1988) framhåller att läroboken kan ses som en social konstruktion, vilken både 
struktureras genom det sammanhang den befinner sig i samt strukturerar innehållet i 
undervisningen. Läroböcker produceras för en viss kontext och används i en viss kontext. 
Läroboken får på detta sätt en särskild utformning och ett visst innehåll och Säljö (1999) 
påpekar att det ofta är en viss diskurs som dominerar i läroböcker. Med diskurs avses ett 
bestämt sätt att förstå och tala om världen (Lindgren, 2004). Som exempel på en diskurs 
diskuterar Säljö (1999) hur läroböcker som tar upp undervisning om naturen oftast domineras 
av en vetenskaplig/teknisk diskurs, medan däremot diskurser företrädda av fältbiologer, som 
exempel, sällan får en framträdande roll i dessa läroböcker.   
 

The textbook writer, editor, publisher, together with their country�s political and educational 
authorities, determine what gets published, how the content is portrayed, the tone adopted, 
etc. Like mathematical knowledge itself, they are all value-laden in their own ways. Thus, 
textbooks have been shown to propagate officially sanctioned worldviews of political and 
educational bodies. (Seah & Bishop, 2000, s.10) 
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Ett sätt att undersöka den diskurs som ges utrymme i läroböcker i matematik presenteras i 
detta examensarbete, i form av vilka värden som kommer till uttryck i läroböckers 
övningsuppgifter. I nästa avsnitt redogörs för tidigare forskning inom just detta område. 

Tidigare forskning om värden i matematikläroböcker 
Enligt Bishop m.fl. (2003) är det först på senare år som forskare börjat intressera sig för 
värden i förhållande till matematikutbildning, medan forskning om värden inom ämnes-
områden som antropologi, filosofi, psykologi, organisationsteori och inom utbildning och 
undervisning generellt pågått länge.  
 
Bishop m.fl. (2003) redogör för forskningsläget angående värden i relation till matematik-
utbildning. Studier har genomförts som fokuserat på de inommatematiska, allmänna 
utbildnings- och matematikutbildningsspecifika värden som lärare implicit eller explicit ger 
uttryck för i matematikklassrummet. Andra studier har fokuserat på dessa värden i förhållande 
till läroböcker och läroplaner (i Bishop m.fl., 2003). I detta avsnitt kommer en av dessa 
studier beskrivas närmare, då denna legat till grund för metod och utformning av kodnings-
instruktioner i detta examensarbete.   
 
Seah & Bishop (2000) undersöker i sin studie av åtta olika läroböcker, från Victoria, 
(Australien) och Singapore, vilka inommatematiska och matematikutbildningsspecifika 
värden som ges utrymme inom ramen för dessa. Studien genomfördes i form av en innehålls-
analys av sammantaget 680 sidor i de åtta läroböckerna. Enbart text analyserades, vilket 
inkluderar förklaringar (expository writing), lösta exempel (worked examples), övnings-
uppgifter och övrig text (peripheral writings). Layout, bilder eller textstorlek analyserades 
inte (Seah & Bishop, 2000). Ett kodschema (checklist) och kodningsinstruktioner utformades 
utifrån Bishops beskrivning av inommatematiska värden och genom kodning av slumpvist 
valda delar av texten (Seah & Bishop, 2000). 
 
Seah & Bishop (2000) fann i studien en obalans mellan de åtta par av värden som 
undersöktes. Objektism får större utrymme än rationalism, kontroll större utrymme än 
utveckling och mysterium större utrymme än öppenhet, både i läroböckerna från Australien 
och i läroböckerna från Singapore. När det gäller matematikutbildningsspecifika värden ges 
större utrymme åt en formalistisk syn på matematik i förhållande till aktivism, en 
instrumentell förståelse ges större utrymme än dess komplementära värde relationell 
förståelse. Resultatet visade att ett teoretiskt förhållningssätt till matematisk kunskap fick 
större utrymme än relevans, specialism större utrymme än tillgänglighet och slutligen visar 
deras analys att beräkningar fick större utrymme än resonemang. Hur dessa värden uttrycks i 
de olika läroböckerna skiljer sig något åt mellan de båda länderna. I sin diskussion resonerar 
Seah & Bishop kring vilken betydelse resultatet kan tänkas få för elevernas lärande, någonting 
som studien i sig inte kan säga någonting om (Seah & Bishop, 2000). 
 

For example, mathematics is portrayed in these textbooks as involving more of concretizing 
and objectizing abstract ideas than abstracting ideas for rational and reasonal processing. Yet 
we are more familiar with the latter operation in our lives [�] (Seah & Bishop, 2000, s.20).  

 
Seah & Bishops (2000) modell för analys av inommatematiska värden och matematik-
utbildningsspecifika värden ligger till grund för den innehållsanalys som genomförts inom 
ramen för denna uppsats.  
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Sammanfattning 
Matematik, och i förlängningen matematikutbildning, ses ofta som objektiv och fri från 
värden (Bishop m.fl., 2003). Bishop (1991a) anser dock att matematikutbildning � och 
matematik � bör ses som kulturella fenomen, innehållande ett antal värden och värderingar. 
Bishop & Clarkson (1998) menar att det går att urskilja tre grupper av värden i 
matematikklassrummet, dessa är allmänna utbildningsvärden, inommatematiska värden samt 
värden i matematikutbildning specifikt. 
 
Gruppen av allmänna utbildningsvärden innefattar värden så som tolerans och 
ansvarstagande, vilka kan sägas existera i hela utbildningssystemet och inte bara på 
matematiklektionerna. Under denna grupp återfinns skolans värdegrund och med den dess 
övergripande värde demokrati.  
 
Bishop (1991a) har identifierat tre komplementära par av inommatematiska värden, vilka 
benämns rationalism och objektism, kontroll och utveckling samt öppenhet och mysterium.  
Tillsammans bygger dessa tre par av inommatematiska värden upp västerländsk matematik 
och Bishop (1991a) framhåller att det bör finnas en jämvikt inom varje par av värden för att 
fler elever skall uppleva matematik som någonting positivt.  
 
Seah (i Bishop m.fl., 2003) identifierade i sin läromedelsanalys fem par av värden i 
matematikutbildning specifikt. Varje värdepar kan sägas befinna sig på var sin sida i ett 
kontinuum och här återfinns paren formalism och aktivism; instrumentell och relationell; 
relevans och teoretisk kunskap; tillgänglighet och specialism samt beräkningar och 
resonemang.  
 
Matematikläroboken har en framträdande roll i matematikundervisning vilket medför att det 
är den bild av matematik och matematikundervisning som eleverna möter (Skolverket, 2003; 
Wyndhamn m.fl., 2000).  I den analys av läroböcker som Seah & Bishop (2000) genomförde 
visade resultatet en övervikt mot de inommatematiska värdena objektism, kontroll och 
mysterium samt de matematikutbildningsspecifika värdena formalism, instrumentell, teoretisk 
kunskap, specialism och beräkningar. 
 
Vid en översiktlig granskning av kursplanen för Matematik A framgår att styrdokumenten 
lyfter fram värdena resonemang, aktivism, utveckling och öppenhet, detta till skillnad från 
resultatet av den analys av värden i matematikläroböcker som Seah & Bishop (2000) 
genomförde, där resultatet visade sig vara det omvända. Ovanstående gör det intressant att 
undersöka förekomst av värden i svenska matematikläroböcker och jämföra dessa med 
kursplanerna.  
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4. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka förekomsten av värden och 
värderingar i matematikläroböcker för gymnasieskolans kurs Matematik A. För att undersöka 
detta har jag valt att utgå från en modell, som tidigare använts vid internationella 
undersökningar. Syftet utmynnar i följande frågeställningar: 
 
! Hur kan den modell som utvecklats och använts vid analys av matematikläroböcker i 

Australien och Singapore anpassas till, och tillämpas i, en svensk utbildningskontext? 
 
! Vilka värden ges utrymme i läroböckerna som analyseras med hjälp av modellen? 

 
! Hur förhåller sig det erhållna resultatet av analysen till kursplanen för Matematik A 

och den teoretiska referensramen? 
 
Jag har valt att avgränsa undersökningen till att behandla sammanlagt 472 övningsuppgifter i 
tre läroböcker för gymnasieskolans kurs A i matematik. Det innehåll som analyseras i de tre 
läroböckerna är de avsnitt som behandlar algebra. 
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5. Metod 
Syftet med uppsatsen är att undersöka förekomsten av värden i läroböcker för 
gymnasieskolans kurs Matematik A. För att kunna göra detta har jag har valt att utveckla och 
tillämpa den modell som Seah & Bishop (2000) använde sig av i sin analys av läroböcker i 
matematik från Singapore och Australien. Med utgångspunkt i de tre komplementära paren av 
inommatematiska värden (Bishop, 1991a) och de fem kontinuum av värden i matematik-
utbildning specifikt (Seah & Bishop, 2000; Brown, 2001) görs en innehållsanalys av 
sammanlagt 472 övningsuppgifter från tre läroböcker för gymnasieskolans kurs Matematik A. 
Enligt Bergström och Boréus (2000) används termen innehållsanalys då man i analysen av en 
text har för avsikt att kvantifiera, det vill säga mäta vissa fenomen i texten. En av 
frågeställningarna i denna uppsats är vilka värden som ges utrymme i de övningsuppgifter 
som analyseras och ett grundantagande är följaktligen att inommatematiska värden och 
matematikutbildningsspecifika värden porträtteras genom olika värdemarkörer (value signals, 
Seah & Bishop, 2000, s.12). För att komma åt det som antas finnas implicit i texten 
genomförs latent kodning (Neuman, 2003).  
 
När man använder sig av latent kodning försöker den som kodar hitta det som är implicit i 
texten (Neuman, 2003, s.313). För att kunna göra detta används ett antal generella regler, 
vilket i detta fall är de kodningsinstruktioner som arbetats fram. Latent kodning anses ofta 
som något mindre säker än att koda det manifesta innehållet, eftersom forskarens tolkningar 
kommer till uttryck i större utsträckning. Det är därför viktigt att det finns tydliga kodnings-
instruktioner (Bergström & Boréues, 2000). Å andra sidan finns det också fördelar med latent 
kodning eftersom man då lättare kommer åt ords och uttrycks olika innebörder, till skillnad 
från då man använder sig av manifest kodning och exempelvis noterar antalet gånger ett ord 
förekommer (Bergström & Boréus, 2000). 
 
Analysen är syftesrelaterad i det avseende att det inte finns några universalistiska anspråk utan 
uppsatsen skall ses som �ett bidrag till ett fortgående samtal om de fenomen eller händelser 
som fokuseras� (Säfström & Östman, 1999, s.115). 
 

Avgränsningar 
Materialet avgränsades till att gälla läroböcker för kursen Matematik A på gymnasiet, ett val 
som kan motiveras utifrån att det är den kurs som i stort sett alla blivande vuxna i Sverige 
kommer att läsa. Tre olika läroböcker valdes ut: Matematik 3000, kurs A (Björk m.fl., 2000), 
Nya Delta, Matematik kurs A och B (Björup m.fl., 2000) samt Matematik från A till E, 
Matematik A för gymnasieskolan (Holmström & Smedhamre, 2000). Matematik 3000 är 
främst avsedd för elever på samhällsvetenskapliga och estetiska programmet, Nya Delta för 
naturvetenskapliga och tekniska program och Matematik från A till E är tänkt att användas på 
ungdomsgymnasiet samt i vuxenundervisning på Komvux. Valet av dessa tre läroböcker 
gjordes för att få stor bredd på läroböckerna i A-kursen och min erfarenhet är att dessa tre 
böcker är vanliga i den svenska skolan. De läroböcker som används i denna studie har alla ett 
liknande upplägg, dock innehåller Nya Delta även kurs B i matematik för gymnasieskolan. 
Läroböckerna är alla anpassade efter Lpf 94.  
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De tre läroböckerna har liknande kapitelindelning och A-kursens moment återfinns i alla tre 
läroböcker under sex kapitelrubriker. Jag har valt att benämna dessa områden enligt följande: 
 

• Numerisk räkning 
• Procent 

• Statistik  
• Algebra 

• Geometri  
• Funktioner 

 
Det skulle vara ett alltför omfattande arbete att analysera hela läroböckerna, varvid ytterligare 
avgränsningar gjorts. De kapitel som valts ut behandlar samma moment i de olika 
läroböckerna och benämns Uttryck och ekvationer i Nya Delta (Björup m.fl., 2000) och 
Matematik från A till E (Holmström & Smedhamre, 2000) och Ekvationer och formler i 
Matematik 3000 (Björk m.fl., 2000), jag har valt att kalla detta avsnitt Algebra.  
 
Algebra valdes främst ut av den anledningen att många elever tycker att detta moment är 
väldigt svårt. Bergsten m.fl. (1997) påpekar att många elever ser algebra som meningslös och 
vägen dit som snårig och abstrakt. I denna syn på algebra tycker jag mig ana en föreställning 
om algebra som stämmer överrens med uppfattningen om matematik som objektiv och neutral 
� och abstrakt. Olteanu (2003) menar att en av anledningarna till att elever upplever algebran 
som svårtillgänglig är att algebran redan på gymnasiet är mycket komplex. 
 

Algebra är kopplad till andra begrepp och bygger på förkunskaper i aritmetik, prealgebra 
och på elevens erfarenheter, både positiva och negativa. I algebra används matematiska 
symboler som kan förklaras med hjälp av det naturliga språket. Språket används även i 
formella definitioner och som tolkningar av olika problemsituationer. (Olteanu, 2003, 
s.35-s.36) 

 
Det finns ett flertal forskare som uppmärksammat algebrans betydelse i form av en 
demokratisk rättighet (Bergsten m.fl., 1997; Persson, 2002). Persson menar exempelvis att 
�[�] matematiskt kunnande, och däri inbegrips algebraiskt kunnande, är en demokratisk 
rättighet� (Persson, 2002, s.27). Algebra är viktig för att individen skall kunna delta i 
samhällsdebatt, kritiskt granska och ta ställning, någonting som alla skall få möjlighet till i en 
demokrati (Bergsten m.fl., 1997).  
  
För att ytterligare avgränsa analysen har enbart övningsuppgifter i de tre läroböckerna valts ut 
som underlag för analys. Med tanke på hur stor del av läroböckernas totala innehåll som 
övningsuppgifterna utgör, kan detta antas vara det eleverna ägnar större delen av 
matematiklektionerna åt. Innehållsanalysen exkluderar dock i och med denna avgränsning 
bland annat målbeskrivningar, bilder, bildtexter, typexempel, förtest, sammanfattningar, 
layout och typsnitt, vilket naturligtvis är en av studiens begränsningar. Sammanlagt analyseras 
472 övningsuppgifter. Nedan följer en närmare genomgång av respektive lärobok, för att visa 
på skillnader och likheter mellan de olika böckerna och för att möjliggöra förståelse för den 
kontext som övningsuppgifterna existerar i.  
 

Presentation av läroböcker 

Nya Delta 
Nya Delta (Björup m.fl., 2000) omfattar både Matematik kurs A och Matematik kurs B för 
gymnasieskolan och är främst avsedd för de elever som läser på naturvetenskapliga eller 
tekniska program. De första sex kapitlen i boken behandlar A-kursens innehåll. Varje kapitel 
börjar med en målbeskrivning och �ett intresseväckande problem� (Björup m.fl., 2000, s.3), 
vilka följs av ett förtest (gäller enbart den del av boken som behandlar A-kursens innehåll). I 
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varje avsnitt i respektive kapitel finns det basfakta i blå rutor, ett antal lösta exempel och 
förklaringar och beskrivningar av matematiska begrepp. Dessa genomgångar följs av ett antal 
övningsuppgifter. Övningsuppgifterna är uppdelade i tre olika svårighetsgrader och är 
antingen omarkerade, märkta med * eller **. Vissa uppgifter är även markerade med en 
vanlig miniräknare eller en grafritande räknare. De uppgifter som saknar märkning är lättast 
och sedan ökar svårighetsgraden med varje asterisk. Det finns även ett antal övningar som 
benämns utmaningar vilka är av problemlösande karaktär, vilka �[�] oftast inte [kan] lösas 
med enbart de metoder som behandlas i läroboken� (Björup m.fl., 2000, s.3). Det finns 
hänvisningar till laborationer som går att ladda ned på förlagets hemsida. Varje kapitel 
innehåller också en sammanfattning, blandade uppgifter och ett test. Boken avslutas med 
repetitionsavsnitt. I vissa kapitel finns även en ruta med matematikhistoria. Läroboken 
innehåller också facit till övningsuppgifterna. Det kapitel i Nya Delta som analyseras är 
kapitel 3 Uttryck och ekvationer. Kapitlet består av sammanlagt 24 sidor och de avsnitt som 
analyseras är 3.1, 3.2, 3.3 och 3.4 och i dessa avsnitt analyseras enbart övningsuppgifterna, 
sammanlagt 95 uppgifter. 
 

Matematik 3000 
Matematik 3000 kurs A (Björk m.fl., 2000) är främst avsedd för det estetiska och samhälls-
vetenskapliga programmet. Läroboken består av sex kapitel och avslutas med ett repetitions-
avsnitt och svar. Varje kapitel har delats in i olika moment. Dessa moment, eller avsnitt, 
innehåller genomgångar av teori, lösta exempeluppgifter och övningsuppgifter. Innan 
övningsuppgifterna finns några uppgifter som kallas Kan du det här?. Övningsuppgifterna är 
uppdelade i A-, B- och C- uppgifter, vilka är tänkta att motsvara G-, VG- och MVG-nivå. I 
varje kapitel finns också minst ett tema, en sida med problemlösning och en ruta som belyser 
matematikhistoria. Varje kapitel avslutas med hemuppgifter, en sammanfattning, blandade 
övningar, arbeta utan räknare och minst en aktivitet.  
 
Det kapitel i Matematik 3000 som analyseras är kapitel 4. Ekvationer och formler. Kapitlet 
består av 42 sidor och delas in i följande underrubriker: 4.1 Uttryck, 4.2 Formler,  
4.3 Kalkylprogram, 4.4 Ekvationer samt 4.5 Förenkling av uttryck. Här analyseras 
övningsuppgifterna under dessa rubriker och med övningsuppgifter avses enbart A-, B- och 
C-uppgifter. De uppgifter som finns under repetitionsavsnittet analyseras ej. Sammanlagt 
analyseras 168 övningsuppgifter.  
 
Matematik från A till E 
Matematik från A till E, matematik A för gymnasieskolan (Holmström & Smedhamre, 2000) 
används både i ungdomsgymnasiet och på komvux. Läroboken är indelad i nio kapitel varav 
de sex första behandlar A-kursens innehåll. Förutom dessa sex kapitel finns även ett kapitel 
med repetitionsuppgifter, ett fördjupningsavsnitt och ett kapitel med laborationer. Till detta 
kommer även facit och lösningar till vissa uppgifter. Det kapitel i Matematik från A till E som 
analyseras är kapitel 3 Uttryck och ekvationer vilket delas in i 18 underrubriker. Kapitlen i 
boken följer alla samma upplägg och innehåller lösta typexempel, sammanfattning, blandade 
uppgifter och ett test. Kapitlen kan också innehålla uppgifter på engelska, tankenötter, 
uppgifter från nationella prov och NOG-uppgifter från högskoleprovet. Det kapitel som 
analyseras har ett omfång på 53 sidor och sammanlagt analyseras 207 övningsuppgifter 
(numrerade från 3001 till 3207). Kapitlet innehåller även två tankenötter och tio uppgifter på 
engelska, vilka inte analyseras.  
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Tillvägagångssätt 
Jag följer i stort det tillvägagångssätt som beskrivs i kapitlet innehållsanalys i boken Textens 
mening och makt (Bergström & Boréus, 2000). En avgränsning och urval av material 
genomfördes först, både med tanke på syfte och med tanke på uppsatsens omfång. När urvalet 
och avgränsningen av materialet gjorts utformades kodningsinstruktioner (se Bergström & 
Boréus, 2000) utifrån Seah & Bishop (2000) Values in mathematics textbooks: A View 
through two Australasian regions samt Brown (2001) Educational values and summative 
assessment a view across three educational systems.  
 
Kodningsinstruktionerna innehåller information och exempel på vad som skall räknas och 
noteras (Bergström & Boréus, 2000, s.50-51). Kodningsinstruktionernas nuvarande form 
utvecklades genom en pilotstudie som genomfördes på sammanlagt 30 olika uppgifter, 10 i 
varje bok. Till kodningsinstruktionerna har också lyfts fram ett antal exempel på kodningar av 
de 472 övningsuppgifterna, för att förtydliga hur kodningen genomförts. Pilotstudiens syfte 
var att jag som kodare skulle bli uppmärksam på vilka problem och svårigheter som 
kodningen kunde innebära och även för att modifiera kodningsinstruktionerna där frågetecken 
uppstod kring hur de olika analysenheterna skulle kodas. Detta gjorde mig även mer bekant 
med innehållet i de tre kapitlen och jag kunde senare jämföra pilotstudiens kodning med 
innehållsanalysen, för att på så sätt se om kodningen skett på samma sätt (Bergström & 
Boréus, 2000).   
 
�Analysenheten [�] är den textenhet som behandlas separat och där noteringar av 
förekomsten av någon kodningsenhet görs� (Bergström & Boréus, 2000, s.51). Analys-
enheterna för denna uppsats består av varje enskild övningsuppgift. Sammanlagt utgör 
övningsuppgifterna 472 analysenheter. Notera att en övningsuppgift kan innehålla del-
uppgifter så som a-, b- och c-uppgifter, övningsuppgiften har dock enbart räknats som en 
analysenhet.  
 
Innehållsanalysen inleddes med en kodning av de identifierade inommatematiska värdena. 
Först kodades dessa värden i Matematik 3000, men då jag upptäckte att det var svårt att vara 
konsekvent i kodningen när de andra läroböckerna skulle analyseras, valde jag att börja om 
från början och istället koda ett värde i taget. Detta gjorde jag genom att för varje analysenhet 
avgöra om denna ansågs uppfylla kriterierna i kodningsschemat. Om kriterierna uppfylldes 
gjordes en markering vid analysenheten. Det kan också nämnas att den ordning i vilken 
matematikläroböckerna analyserades var densamma, det vill säga först Matematik 3000, 
sedan Matematik från A till E och därefter Nya Delta. När en kodning av ett inommatematiskt 
värdekluster i de tre läroböckerna genomförts, upprepades proceduren för dess 
komplementära värdekluster, därefter analyserades nästa par. Värt att notera är att en 
analysenhet kan innehålla samtliga sex inommatematiska värden, och på så sätt neutralisera 
en eventuell effekt av kodningen. Det kan också noteras att ingen viktning av de olika 
värdemarkörernas styrka har gjorts, utan då en analysenhet ansetts uppfylla kriterierna för en 
kategori har en markering gjorts vid denna övningsuppgift.  
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När kodningen av de inommatematiska värdena genomförts upprepades proceduren att gälla 
de värden som är relaterade till matematikundervisning specifikt. Tillvägagångssättet var i 
detta fall liknande, med den enda skillnad att varje analysenhet enbart kodats till ett värde 
längs varje kontinuum. Detta innebär att för varje analysenhet kan maximalt fem markeringar 
för dessa värdekluster förekomma. En övningsuppgift främjar således antingen en 
instrumentell syn eller en relationell syn på matematikundervisning och lärande. Däremot kan 
en övningsuppgift kodas till alla fem kontinuum av värden.  
 
I min analys har jag utgått ifrån följande modell efter Selander (1988, s.46).  
 

 
 
Figur 3. Analysschema (efter Selander, 1988, s.46).  
 
Jag har i teoribakgrunden berört det som i figuren kallas för bakgrundsdata, i form av 
läroplaner, värdegrund och skolämne. Analysdata har valts ut (se avgränsningar) och 
innehållsanalys utifrån Seah & Bishops (2000) modell utförts. Resultat (grundläggande 
tankefigur) har sedan tolkats och analyserats i förhållande till teoribakgrunden. 
 
Nedan följer de kodningsinstruktioner som utformats.  

Kodningsinstruktioner 
Under detta avsnitt följer de kodningsinstruktioner som arbetats fram för analys av värden i de 
övningsuppgifter jag analyserar. Analysens utgångspunkt är de inommatematiska värden som 
Bishop (1991a) har identifierat, samt värden i matematikutbildning specifikt (Seah & Bishop, 
2000; Brown, 2001). Först beskrivs kodningen av inommatematiska värden. För att tydliggöra 
hur kodningen genomförts ges exempel på övningsuppgifter som kodats till de olika 
kategorierna. Uppgifterna är hämtade från de tre analyserade kapitlen och förkortningarna D 
(Nya Delta), T (Matematik 3000) och E (Matematik från A till E) används för de olika 
läroböckerna.  

Socialt/Politiskt/Ekonomiskt system 
Skolform Ämne Nivå Läroplan Författare 

Läroböcker 
Text 

Övningsuppgifter 

Innehållsanalys

Grundläggande tankefigur 

Analys 

Analysdata 

Bakgrundsdata 

Kunskap 
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Inommatematiska värden 
 

 
 
Figur 4. Inommatematiska värden (efter Bishop, 1991a) 
 
 
Rationalism: Till denna kategori kodas uppgifter där idé och objekt är åtskilda, till exempel 
där kontext saknas eller om kontext är borttagen. Uppgifter där olika hypoteser jämförs och 
diskuteras skall också kodas hit. 
 

Avsaknad av kontext 
E: 3148 Rektangeln i figuren har omkretsen 100m. Den ena sidan kallas x. 
Ange ett uttryck för rektangelns andra sida.  

 
 
 
T: 4404 Pröva om x-värdet är en rot till ekvationen .9336 −= x  
 a) 20=x  b) 15=x  
 
Jämförande av hypoteser, diskussioner. 
T: 4537 Ami, Björn och Cia ska förenkla )3(5 +x . De får 
 Ami: 535)3(5 +=+ xx  
 Björn: 35)3(5 +=+ xx  
 Cia: 355)3(5 ⋅+=+ xx  

a) Vem har rätt? 
b) Vilka fel har de andra gjort? 
 

Objektism: Till denna kategori kodas de uppgifter som innehåller symboler eller 
symbolspråk.  Uppgifter med konkretiseringar och tillämpningar ska också kodas till denna 
kategori.  
 
 Uppgifter innehållande symbolspråk 

Lös följande ekvationer 
E: 3114 )1(18)23(5 −−=++ xxx   
 

Inommatematiska värden 
(Bishop, 1991a) 

Ideologi Affektiv Samhällelig

Rationalism � Objektism Kontroll � Utveckling Öppenhet � Mysterium  

x 
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Konkretisering och symbolspråk 
T: 4113 Anna undersöker mönstret 

 
 1 2 3 
Hon påstår att figur n innehåller 12 −n  kvadrater. Stämmer detta för figur  
 a) 1  b) 2 c) 3? 
 
Tillämpning 
D: 3090* En bil drar 0,85 liter/mil vid normal landsvägskörning. Vid kallstart 
går det emellertid åt 6 dl under den första kilometern. Hur långt ska man köra 
totalt efter en kallstart för att medelförbrukningen ska bli 
 a) 0,95 liter/mil  b) 0,90 liter/mil 

 
Kontroll: Hit kodas de uppgifter som innehåller matematiska modeller för att förutsäga 
händelser, detta kan exempelvis ske genom imperativ och personlig kontroll. Uppgifter som 
syftar till att öva en viss metod kodas också hit, till exempel steg-för-steg-uppgifter. 
 

Steg-för-steg-uppgift 
T: 4210 Om man hyr en cykel i x dagar kostar det y kronor där xy 20100 += . 
Vad kostar det att hyra cykel i 7 dagar? 
a) Byt ut x mot 7 i xy 20100 += . 
b) Vad kostar det att hyra cykel i 7 dagar? 
 
Uppgift för att öva en metod 
D: 3068 Förenkla så långt som möjligt 
 a) 523 −+ xx  b) xx −− 32  c) xx 325 +−  
 
Uppgift för att förutsäga en händelse 
E: 3106 För två olika hyrbilar G och H gäller att hyran i kr för x mil kan 
beräknas enligt följande taxor: 

xG 14280 +=  och xH 16200 += . 
a) Bestäm x så att hyrorna blir lika stora. 
b) Hur långt ska man köra för att bilen G ska vara den billigaste? 

  
 
Utveckling: Till detta värdekluster skall uppgifter som uppmuntrar alternativa lösningar 
kodas. Uppgifter där formler härleds ur andra formler och uppgifter som visar på 
matematikens betydelse för samhällsutveckling, kodas också till detta värdekluster.  
 
 Uppgift som uppmuntrar alternativa lösningar 

 
T: 4309 Tänk på ett tal! 

  A B 
1 Tänk på Ett TAL 7 
2 Multiplicera med 6   
3 Addera med 12   
4 Dividera med 3   
5 Subtrahera med 2∗ TAL   
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a) Vad bör B5 visa, om du tänker på 7? 
b) Vilka är formlerna i B2, B3, B4 och B5? 
c) Vad visar B5, om B1 = 10? 
d) Välj olika värden på B1. Vad visar B5? 
e) Diskutera resultatet! 

 
 
Öppenhet: Till denna kategori av värden kodas uppgifter där du och/eller vi används, Hit 
kodas också uppgifter där läsaren inbjuds att ställa egna frågor och vara medskapare av 
matematiken. Uppgifter där matematiken är öppen för diskussion skall också kodas hit. 
 

Uppgift där �du� används. 
D: 3086 Hur mycket bensin ska du tillsätta till 0,50 liter olja för att få en 3,0-
procentig oljeblandning?  
 
Läsaren inbjuds att diskutera 
T: 4309 Tänk på ett tal! 

 
  A B 
1 Tänk på ett TAL 7 
2 Multiplicera med 6   
3 Addera med 12   
4 Dividera med 3   
5 Subtrahera med 2∗ TAL   

 
a) Vad bör B5 visa, om du tänker på 7? 
b) Vilka är formlerna i B2, B3, B4 och B5? 
c) Vad visar B5, om B1 = 10? 
d) Välj olika värden på B1. Vad visar B5? 
e) Diskutera resultatet! 
 
Läsaren som medskapare 
T: 4147 Jonas överväger att abonnera på betal-TV-programmet TV 1000. Det 
kostar 370 kr i uppläggningsavgift och 159 kr/månad. Ställ upp ett uttryck 
som visar vad det kostar Jonas att abonnera på TV 1000 i x månader. 

 
Mysterium: Till denna kategori kodas uppgifter där imperativ och specifik matematik-
terminologi används. Uppgifter där det är svårt att säga varifrån formler och idéer härstammar 
skall också kodas hit.  
  
 Uppgift där det är svårt att säga varifrån formler härstammar. 

T: 4212 Formeln np 845 −=  är given. Bestäm p för 5,4,3,2,1,0=n .  
 
Imperativ och specifik matematikterminologi. 
T: 4404 Pröva om x-värdet är en rot till ekvationen .9336 −= x  
 a) 20=x  b) 15=x  

 
I detta avsnitt har redogjorts för kodningsinstruktionerna för kodning av inommatematiska 
värden. Nedan följer instruktioner för kodning av värden i matematikutbildning specifikt. 
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Värden i matematikutbildning specifikt 
 
Formalism Aktivism 
(Formalism) (Activist)  
 
Formalism: Hit kodas uppgifter som använder sig av specifik matematikterminologi i 
rutinuppgifter och rutinuppgifter i största allmänhet. Till rutinuppgifter räknas uppgifter som 
följer ett löst exempel och då inte skiljer sig nämnvärt från det lösta exemplet.  
 

Specifik matematikterminologi i rutinuppgift 
E: 3020 Beräkna värdet av polynomet  
 xxxx 25621285 +−+−−+  för 
 a) 819=x  b) 999=x  
 
Rutinuppgift efter löst exempel 
E: Exempel 2 
Ida och Linus ska dela 9000 kr så att Ida får 25 % mer än Linus. Hur mycket 
får Ida? 
 
Antag att Linus får x kr 
 
Ida får då x⋅25,1  kr 
 
Vi får ekvationen 900025,1 =+ xx  
 

4000
25,2

9000
900025,2

=

=

=

x

x

x

 

 
Ida får alltså krkr 5000400025,1 =⋅  
 
Svar: Ida får 5000 kr. 

 
 E: 3152 Eva och Mari ska dela 8600 kr så att Eva får 15 % mer än Mari. Hur  
  mycket får Eva? 

 
Aktivism: Hit kodas undersökande uppgifter och problemlösningsuppgifter. Uppgifter där 
matematik kopplas till matematikhistoria skall kodas till denna kategori. Även uppgifter som 
uppmuntrar till intuitivt tänkande, och uppgifter där eleven skall analysera problem, göra 
generaliseringar eller motivera sin lösning kodas till detta värdekluster. 
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Generalisering 
T: 4236  

 
    1 2  3  4 
 

a) Förklara hur du inser att nästa figur bör ha 10 kvadrater. 
b) Hur många kvadrater finns det i figur n? 
c) Ställ upp en formel som anger hur många kvadrater N det finns i den n:te 

figuren.  
 
 
Uppmuntran till intuitivt tänkande  
T: 4310 Upptäck mönstret! 

 
 
 

a) Vilka tal ska stå i F1 och G1? 
b) Vilka formler bör döljas i F1 och G1? 

 
Analysera problem 
E: 3024 En swimmingpool ska repareras och allt vatten måste därför tömmas 
ut. Med formeln xV 150000036 −=  kan man räkna ut hur många liter vatten 
det finns kvar i poolen efter x timmar. 
 

a) Bestäm mängden vatten efter 10 timmar. 
b) Bestäm mängden vatten efter 20 timmar. 
c) Vad betyder 36000 i formeln? 
d) Vad betyder 1500 i formeln? 

 
Problemlösningsuppgift 
D: 3091* En person avlossar ett skott mot en plåttunna. Två sekunder senare 
hör personen att tunnan träffas. Ljudhastigheten är 340 m/s och kulans 
medelhastighet är 650 m/s. Hur långt är det mellan skytten och tunnan? 

 
 
Instrumentell  Relationell 
(Instrumental) (Relational) 
 
Instrumentell: Uppgifter vars syfte är att eleven skall lära sig regler, formler och 
förfaringssätt kodas till denna kategori. Exempel på sådana uppgifter är steg-för-steg-
uppgifter och rutinuppgifter. Uppgifter som introduceras i lösta exempeluppgifter och sedan 
övas på skall också kodas hit.  

 

 A B C D E F G 
1 2 6 15 34 73     
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Löst exempel och rutinuppgift 
E:  
Exempel 2 
Ida och Linus ska dela på 9000 kr så att Ida får 25 % mer än Linus. Hur 
mycket får Ida? 
 
Antag att Linus får x kr 
Ida får då x⋅25,1  kr 
Vi får ekvationen 900025,1 =+ xx  

4000
25,2

9000
900025,2

=

=

=

x

x

x

 

 
Ida får alltså krkr 5000400025,1 =⋅  
Svar: Ida får 5000 kr. 
 
 
E: 3152 Eva och Mari ska dela på 8600 kr så att Eva får 15 % mer än Mari. 
Hur mycket får Eva? 

 
Rutinuppgift  
F: 3003 Beräkna värdet av uttrycket 85 −y för 
a) 2=y  b) 5=y  

 
Relationell: Hit kodas uppgifter där det inte alltid är självklart vilken metod som skall 
användas. Uppgifter där eleven uppmuntras till att se samband och dra paralleller kodas hit. 
Även uppgifter där tolkning krävs för att metoder och procedurer ska kunna tillämpas kodas 
till denna kategori. 
 

Eleven uppmuntras till att se samband 
T: 4416 Du ska lösa ekvationen xx 23815220 −=+  genom prövning. Skriv 
av tabellen och fortsätt att välja egna x-värden tills du hittar en lösning.  

  
x VL = 220 + 5x HL = 381 - 2x VL 
10 270 361 för litet 
30 370 321 för stort 
� � � ��. 

 
Uppgift där tolkning krävs  
T: 4123  Vilka uttryck är alltid positiva om 0,0 <> ba  och ?0<c  

 a) 
b
a  b) 

c
ab  c) 

bc
a  d) 

ac
b  
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Relevans Teoretisk kunskap 
(Relevance) (Theoretical) 
 
Relevans: Till denna kategori kodas uppgifter som finns i en icke-matematisk kontext, eller 
en kontext konstruerad just för matematikläroboken. Notera att om kontexten är av rent 
matematisk slag skall övningsuppgifterna inte kodas till denna kategori.  

 
Icke-matematisk kontext   
E: 3092 När Agnes arbetade som au pair i London, blev hon orolig när minsta 
barnet Johns temperatur var 100 grader. Snart insåg hon att det inte var 
Celsiusgrader (C) utan Fahrenheitgrader (F) som termometern mätte. 
 
Med formeln CF ⋅+= 8,132 omvandlade Agnes temperaturen till Celsius-
grader. Hur många grader blev det? 

 
Icke-matematisk kontext 
T: 4465  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakob, som väger 8 kg, får 10 ml Kåvepenin per dag. Dosen är proportionell 
mot kroppsvikten. 
a) Vilken dos ska brodern Johan ha mot samma infektion, då han  
 väger 20 kg? 
b)  Hur mycket väger Pia, då hon mot samma infektion får dosen 15 ml? 

 
 
Teoretisk kunskap: Till denna kategori kodas uppgifter som saknar kontext eller innehåller 
en inommatematisk kontext.  
 

Avsaknad av kontext 
T: 4538 Bryt ut största möjliga faktor 
 a) 3514 +x  b) t5632 −   
 
Matematisk kontext 
E: 3127 Den likbenta triangeln har omkretsen 99 cm.    x + 12            x + 12 
 Med ekvationen     
 99)12(2 =++ xx  
 kan man beräkna triangelns bas x . Lös ekvationen.          x 

300 ml mixtur     Vnr 00 44 99

Kåvepenin® 50mg/ml 
 
Phenoxymethylpenicillinkalium 50 mg. 
fructos. 693 mg. aspartam., aroma et constit q.s. 
aq. Purify. ad 1ml. 
 

Aspartam omvandlas till fenylalanin. 
Mixturen hållbar 14 dagar i kylskåp. 
OMSKAKAS! 
Förvaras oåtkomligt för barn. 
 
         ® Astra Läkemdel, Södertälje 
 
 

 



 35

 
Tillgänglighet Specialism 
(Accessibility) (Specialism) 
 
Tillgänglighet: Till denna kategori kodas uppgifter där eleverna inte behöver använda strikt 
formella matematiska resonemang. Det kan handla om att upptäcka mönster eller om 
problemlösningsuppgifter som inte kräver att eleven har kunskap om specifika matematiska 
begrepp eller metoder. Uppgifterna som kodas till denna kategori skall således signalera att 
matematik är någonting för alla. Nedanstående uppgifter är exempel på uppgifter som skall 
kodas till denna kategori. 
  
 Tre uppgifter där strikt formella resonemang ej behövs 

T: 4444 Malin fick en löneökning på 350 kr/månad. Hennes månadslön blev  
 då 14 075 kr. Vilken var hennes månadslön före ökningen?  
 
T: 4449 En stav kortas 15 % till 70 cm. Hur lång var den förut? 
 
E: 3107 Titta på balansvågen. I den ena vågskålen ligger 5 lika tunga kulor. 

I den andra skålen ligger 3 likadana kulor och en säck som väger 15 
kg. Hur mycket väger en kula? 

  
 
Specialism: Till denna kategori kodas uppgifter där relativt mycket förkunskaper krävs, detta 
kan visa sig genom exempelvis specifik matematikterminologi. Tidigare kunskap och 
erfarenhet av liknande problem är nödvändig och det krävs en viss begreppskunskap av 
eleven för att lösa dessa uppgifter.  
  
 Specifik matematikterminologi 

Lös följande ekvationer 
 
E: 3177   

a) 48 =
x

 b) 5,130 =
x

 c)  
5
1100 =

x
 

 
Viss begreppskunskap krävs 
D: 3066** 
Om temperaturen är konstant för en gasmassa med volymen V och trycket p 

gäller sambandet 
p

kV 1⋅= , där k är en konstant. 

a) Bestäm k om trycket är 6,2 N/cm2 då volymen är 5,0 cm3. 
b) Vilket blir trycket om volymen är 8,0 cm3?  
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Beräkningar Resonemang 
(Evaluating)     (Reasoning) 
 
Beräkningar: Till denna kategori skall uppgifter där betoning ligger på att komma fram till 
rätt svar eller att öva in en metod kodas, inte processen i sig, det vill säga hur man kommer 
fram till svaret. De uppgifter som kodas till denna kategori handlar om att följa ett mönster 
eller manipulera symboler. Till denna kategori kodas även enklare problemlösningsuppgifter 
och uppgifter där det gäller att kunna avgöra vilka metoder som skall tillämpas. 

 
Manipulation av symboler i rutinuppgift 
Lös följande ekvationer 
E: 3109 
a) 3506,0 =− y  b) yy 11501320 −=−  
 
Uppgift för att tillämpa en metod 
D: 3009* 
En vattentank innehåller 1 800 liter. Tanken töms med en hastighet av 25 liter 
per minut. 
a) Teckna ett uttryck för hur många liter vatten som finns i tanken efter x 

min. 
b) Beräkna hur många liter som återstår efter 36 min. 
c) Efter hur lång tid är tanken tom?  

 
  
Resonemang: Till denna kategori av värden kodas övningsuppgifter där eleven får 
kommunicera matematik, vilket kan ske genom diskussioner och gruppövningar där fokus 
ligger på processen, inte produkten. Det kan också röra sig om laborationer eller kvalificerade 
gissningar.   
 

Uppgift som uppmuntrar diskussion 
E: 3146 Karin och Bengt har tillsammans 700 kr. Antag att Karin har x 
kronor. Vad betyder )700( x− kr? 
 

 Uppgift som uppmuntrar diskussion 
T: 4309 Tänk på ett tal! 

  A B 
1 Tänk på Ett TAL 7 
2 Multiplicera med 6   
3 Addera med 12   
4 Dividera med 3   
5 Subtrahera med 2∗ TAL   

 
f) Vad bör B5 visa, om du tänker på 7? 
g) Vilka är formlerna i B2, B3, B4 och B5? 
h) Vad visar B5, om B1 = 10? 
i) Välj olika värden på B1. Vad visar B5? 
j) Diskutera resultatet! 
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Exempel på kodning av en analysenhet 
För att visa hur en uppgift har analyserats kommer jag här att ta upp ett exempel på en 
övningsuppgift och motivera kodningen utifrån kodningsinstruktionerna. Jag har valt följande 
uppgift: 

 
T: 4147 Jonas överväger att abonnera på betal-TV-programmet TV 1000. Det 
kostar 370 kr i uppläggningsavgift och 159 kr/månad. Ställ upp ett uttryck 
som visar vad det kostar Jonas att abonnera på TV 1000 i x månader. 

 
Inommatematiska värden 
Övningsuppgift 4147 ovan från Matematik 3000 (Björup m.fl., 2000) har kodats till värdena 
objektism, kontroll och öppenhet. Uppgiften har placerats under objektism då det är en 
tillämpning, uppgiften innehåller även symbolspråk. Övningsuppgiften har kodats till 
kontroll, då en matematisk modell skall användas för att förutsäga en händelse, det vill säga 
hur mycket det skulle kosta Jonas att abonnera på TV 1000 i x månader. Öppenhet 
kännetecknas i uppgiften av att läsaren får vara medskapare och konstruera en formel.  
 
Värden i matematikutbildning specifikt 
Övningsuppgiften har kodats till relevans, instrumentell, beräkningar och specialism. Den 
hamnar under kategorin relevans då det finns i en icke-matematisk kontext. Övnings-
uppgiften har också kodats till kategorin instrumentell, då det i ett löst exempel strax innan 
illustreras hur man skall gå till väga för att lösa uppgiften. Uppgiften har således tolkats till 
att främja en instrumentell inställning till lärande.  Just anledningen att uppgiften syftar till 
att öva in en metod gör att jag tolkat denna till att kategoriseras också under beräkningar. 
Specialism kännetecknas i uppgiften av specifik matematikterminologi. Jag har dock inte 
placerat denna uppgift i någon av kategorierna aktivism eller formalism, då min tolkning är 
att den befinner sig någonstans i mitten av detta kontinuum.  
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6. Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av innehållsanalysen. En jämförelse mellan respektive 
lärobok är inte genomförd utan de siffror och diagram som redovisas härstammar från det 
totala antalet övningsuppgifter.  

Inommatematiska värden 
Resultatet av innehållsanalysen visar att det bland övningsuppgifterna i de tre analyserade 
kapitlen finns en betoning på objektism jämfört med rationalism, betoning på kontroll jämfört 
med utveckling och betoning på mysterium jämfört med öppenhet.  

Objektism � Rationalism  
Av de analyserade uppgifterna kodades alla analysenheter till värdeklustret objektism medan 
ungefär 65 procent av analysenheterna samtidigt kodades till rationalism. De flesta 
övningsuppgifter som kodades till objektism innehöll symboler och symbolspråk. I alla tre 
läroböcker förekom även tillämpningar och konkretiseringar där symbolspråk inte användes, 
vilka också kodats till objektism. Rationalism kännetecknades i de analyserade övnings-
uppgifterna främst av avsaknad av kontext, vilket kunde ses i det stora antalet rutinuppgifter, 
medan endast ett fåtal av de uppgifter som kodats till rationalism uppmuntrade diskussioner 
eller jämförde olika hypoteser. Areadiagrammet nedan visar förhållandet mellan objektism 
och rationalism utifrån deras förekomst i de analyserade övningsuppgifterna. Notera att de 
uppgifter som kodades till rationalism även kodades till objektism. 
  

 
Figur 5. Areadiagram över förhållandet mellan rationalism och objektism i de analyserade övningsuppgifterna 
(n=472).   

 
 

Utveckling � Kontroll  
När det gäller paret kontroll och utveckling kodades något mer än 95 procent av uppgifterna 
till kategorin kontroll medan mindre än 5 uppgifter uppfyllde kriterierna för utveckling, vilket 
illustreras i diagrammet nedan. 
 

 
Figur 6. Areadiagram över förhållandet mellan utveckling och kontroll i de analyserade övningsuppgifterna 
(n=472).  

Kontroll

Utveckling 

Uppgifter som varken har kodats till utveckling eller kontroll

Rationalism

Objektism 
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De flesta uppgifter som kodades till kategorin kontroll var rutinuppgifter med syfte att öva in 
en metod. En annan vanligt förekommande uppgiftstyp var uppgifter där läsaren skulle räkna 
ut kostnaden för att hyra någonting, vilket är ett exempel på personlig kontroll. Läsaren skall 
med hjälp av matematiken förutse händelser, så som kostnaden att hyra en bil under en helg.  
 
 E: 3005 Åsa hyr en bil under ett veckoslut. Kostnaden i kr kan beräknas med uttrycket  
 xK 5,1195 +=  där =x körsträckan i km. 
 Beräkna Åsas kostnad om hon kör 
 a) 200 km  b) 600 km 
 

Mysterium � Öppenhet  
En jämförelse mellan öppenhet och mysterium bland de analyserade övningsuppgifterna visar 
att tyngdpunkten ligger på värdeklustret mysterium. Av de analyserade uppgifterna kodades 
ungefär 65 procent av uppgifterna till mysterium, att jämföras med ungefär 15 procent som 
kodades i kategorin öppenhet. 20 procent av uppgifterna kodades inte till någon av dessa 
kategorier. Diagrammet nedan visar förhållandet mellan mysterium och öppenhet.  
 
   

 
Figur 7. Areadiagram över förhållandet mellan mysterium och öppenhet i de analyserade övningsuppgifterna 
(n=472). 
 
Värt att notera är att nästan 100 uppgifter inte ansågs höra till någon av kategorierna. Det 
största antalet uppgifter som kodades till kategorin mysterium var övningsuppgifter där det 
var svårt att avgöra varifrån matematiska formler härstammade. Öppenhet kännetecknades 
främst av uppgifter där läsaren skulle konstruera egna formler.  
 

Värden i matematikutbildning specifikt 
Övningsuppgifterna i de tre kapitel som analyserats förmedlar en instrumentell förståelse, 
teoretisk kunskap och fokuserar på beräkningar jämfört med relevans, relationell förståelse 
och resonemang. Analysen visar också att formalism och specialism ges större utrymme än 
aktivism och tillgänglighet.  

Mysterium 

Öppenhet 

Övningsuppgifter som varken har kodats till öppenhet eller mysterium 
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Instrumentell � Relationell  
I de analyserade övningsuppgifterna finns en stark betoning på instrumentell förståelse 
jämfört med relationell förståelse. Instrumentell kännetecknas främst av det stora antalet 
rutinuppgifter medan endast ett fåtal uppgifter främjar en relationell förståelse. Mer än 95 
procent av uppgifterna kodades till värdeklustret instrumentell. Diagrammet nedan visar 
förhållandet mellan instrumentell och relationell i de analyserade övningsuppgifterna.  
 

Instrumentell
97%

Relationell
3%

 
Figur 8. Cirkeldiagram över förhållandet mellan instrumentell och relationell i de analyserade 
övningsuppgifterna (n=472).  

Relevans � Teoretiskt kunskap 
Resultatet visar att det finns en betoning på teoretisk kunskap i förhållande till relevans i de 
analyserade övningsuppgifterna. Skillnaden är dock inte så stor som i de övriga fyra paren av 
värden relaterade till matematikundervisning. Ungefär 40 procent av uppgifterna kodades till 
kategorin relevans och ungefär 60 procent av uppgifterna kodades till teoretisk kunskap. 
Cirkeldiagrammet nedan visar detta förhållande. 
   

Relevans
39%

Teoretisk 
kunskap

61%

 
Figur 9. Cirkeldiagram över förhållande mellan teoretisk kunskap och relevans i de analyserade 
övningsuppgifterna (n=472).   
 
De uppgifter som kodats till kategorin relevans är uppgifter som existerar i en kontext. Denna 
kontext är oftast någon form av pseudo-verklighet, konstruerad för matematikläroboken (se 
följande exempel). 
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E: 3036 Knatte, Fnatte och Tjatte har fått pengar av sin farbror Kalle. 
  
 Knatte: )166( +x kr Fnatte: )123( −x kr Tjatte: )4( −x kr 
 Hur mycket pengar har de fått tillsammans om 
 a) 25=x  b) 27=x   c) 50,29=x  

 

Beräkningar � Resonemang  
Av de analyserade övningsuppgifterna kodades tre procent av uppgifterna till kategorin 
resonemang, medan resterande övningsuppgifter kodades till värdet beräkningar. De uppgifter 
som kategoriserats under beräkningar är uppgifter där det rör sig om att kunna tillämpa 
metoder, veta att man skall göra någonting och hur detta skall göras, medan uppgifter som 
kategoriserats under resonemang handlar om att veta varför. Uppgifter där kommunikation 
och diskussioner betonas har också kodats till resonemang. Cirkeldiagrammet nedan visar 
förhållandet mellan värdeklustren beräkningar och resonemang. 
   
  

Beräkningar
97%

Resonemang
3%

 
 
Figur 10. Cirkeldiagram över förhållandet mellan beräkningar och resonemang i de analyserade 
övningsuppgifterna (n=472).  

Tillgänglighet � Specialism  
Analysen av övningsuppgifterna visar en stor övervikt på värdeklustret specialism i 
förhållande till tillgänglighet. Närmare 86 procent av övningsuppgifterna kodades till 
kategorin specialism. De uppgifter som kodats till denna kategori kännetecknas främst av att 
det krävs en viss förkunskap kring matematiska begrepp och metoder. 14 procent av de 472 
övningsuppgifterna har kodats till kategorin tillgänglighet. Här kan noteras att uppgifter som 
berör enklare procenträkning har kategoriserats till värdet tillgänglighet, då detta antagits vara 
förkunskaper som eleverna kan förväntas inneha. Nedanstående två uppgifter är exempel på 
övningsuppgift som kodats till tillgänglighet.  
 
 D: 3115 Eva och Mari ska dela 8600 kr så att Eva får 15% mer än Mari. Hur  
 mycket får Eva? 
  
 T: 4467 Fridas bil förbrukar 18 liter bensin på 24 mil? [sic!] 

a) Hur mycket bensin går åt då Frida kör 36 mil? 
b) Hur långt kommer Frida på full tank då den rymmer 63 liter bensin? 
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Cirkeldiagrammet nedan visar förhållandet mellan tillgänglighet och specialism. 
  

Tillgänglighet
14%

Specialism
86%

 
Figur 11. Cirkeldiagram över förhållandet mellan tillgänglighet och specialism i de analyserade  
övningsuppgifterna (n=472).  

 

Formalism � Aktivism  
Innehållsanalysen av de 472 övningsuppgifterna visar att ett formalistiskt synsätt på 
matematik dominerar i jämförelse med ett aktivistiskt synsätt. Detta syns främst genom det 
stora antalet rutinuppgifter där begrepp och förmågor övas. Ungefär hälften av alla uppgifter 
kodades till formalism medan mindre tio procent av övningsuppgifterna kodades till aktivism. 
De gånger som övningsuppgifter kodats till kategorin aktivism har dessa varit undersökande 
uppgifter eller svårare problemlösningsuppgifter. Även uppgifter som testar elevernas 
förmåga att resonera och analysera problem har kodats till denna kategori. Däremot har inga 
övningsuppgifter knutit an till matematikhistoria. Notera att närmare 45 procent av 
uppgifterna inte kodades till någon av dessa två kategorier, då de ansågs befinna sig mitt 
emellan dessa två kluster av värden. Diagrammet nedan visar förhållandet mellan dessa två 
värden. 
 

Aktivism
7%

Varken 
formalism 

eller 
aktivism

44%

Formalism
49%

 
Figur 12. Cirkeldiagram över förhållandet mellan formalism och aktivism i de analyserade  
övningsuppgifterna (n=472). 
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7. Diskussion  

Metoddiskussion 
Under denna rubrik diskuteras metod, utformning av kodningsinstruktioner och den begrepps-
apparat som använts.  
 
I resultatdelen presenteras andelen kodade övningsuppgifter i de olika kategorierna i procent. 
Jag vill så här inledningsvis förklara varför resultatet återges i föreliggande form. Detta val 
har gjorts då osäkerheten i kodningen är så pass stor att det inte skulle vara någon förtjänst att 
återge de exakta talen. Jag har istället försökt vara så tydlig som möjligt i kodnings-
instruktionerna och där tagit upp både solklara och mer tveksamma fall av kodningar.  
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka förekomst av värden i läroböcker för gymnasieskolans 
kurs Matematik A. För att göra detta testades och utvecklades den analysmodell som Seah & 
Bishop (2000) använde sig av i sin analys av inommatematiska och matematikutbildnings-
specifika värden i läroböcker. I artikeln beskriver Seah & Bishop metod och tillvägagångssätt 
och i deras resultat presenteras exempel på uppgifter som kodats till de olika värdeklustren. 
Däremot finns inte deras kodningsinstruktioner med, vilket gör att mina kategorier utformats 
efter hur jag tolkat deras beskrivningar av resultat och metod, tillsammans med hur Brown 
(2001) använt sig av dessa värden i sin analys. Det är också därför som min tolkning av 
kategorierna kan ses som en kritisk punkt. En annan kritisk punkt är den latenta kodning som 
genomförts, då förutsättningen för latent kodning är att det finns någonting som ligger bakom 
en viss formulering eller en viss uppgiftstyp, i min analys består det bakomliggande av de 
värden och värderingar som tidigare diskuterats. Om vi påminner oss om den figur som 
användes tidigare i uppsatsen för att beskriva analysschemat (Figur 3) utgör inommatematiska 
värden och värden i matematikutbildning specifikt den bakomliggande strukturen.  
 
Det finns dock även stora fördelar med att utgå ifrån tidigare forskning vid innehållsanalys, 
både med hänsyn till tidsåtgång och med hänsyn till resultatets tillförlitlighet (Bergström & 
Boréus, 2000). Resultatet kan även ses i relation till den tidigare studiens resultat. För att det 
ska bli lättare för andra att använda sig av mitt analysinstrument har jag försökt vara så tydlig 
som möjligt i beskrivningen av de olika kategorierna av värden samt vilka övningsuppgifter 
som skall kodas till de olika kategorierna. Kodningsinstruktionerna är således tänkta att kunna 
tillämpas i andra analyser, men en begränsning av modellen är att jag bara analyserat ett 
område i tre olika läroböcker. För en fullständig analys av värden i matematikläroböcker 
skulle instrumentet behöva testas på andra områden, i andra läroböcker och i andra 
matematikkurser och årskurser. Kodningsinstruktionerna bör därför ses i relation till var de 
använts. Ytterligare en begränsning är att jag enbart kodat övningsuppgifter och nya frågor 
skulle därför uppstå kring hur en kodning av inledningar eller annan text skulle kunna 
avgränsas och genomföras (Bergström & Boréus, 2000).  
 
Bergström & Boréus (2000) anser att någonting som skulle ha ökat kodningens tillförlitlighet 
är om jag låtit någon utomstående testa kodningsinstruktionerna för att se om resultatet hade 
blivit detsamma, vilket inte gjorts i denna uppsats. Den pilotstudie som genomfördes ökar 
dock resultatets tillförlitlighet, då jag där kunde modifiera både kodningsinstruktioner och 
utförande av analysen. 
 
Jag kan här passa på att påpeka att denna analys bara är ett sätt att undersöka värden i relation 
till matematikläroböcker, med andra utgångspunkter kan andra värden utforskas, vilket 
Säfström & Östman (1998) menar kännetecknar en syftesrelaterad analys.  



 44

Jag har i största möjliga utsträckning försökt att översätta alla begrepp som jag använder mig 
av, just för att modellen skall bli mer användbar i en svensk utbildningskontext, något som 
inte alltid varit helt lätt då det saknats etablerade beteckningar för många av de begrepp som 
använts. Jag har därför fått lägga ned mycket tid på att konstruera en fungerande 
begreppsapparat. För att inte förlora något av innebörden i begreppen, vilket kan vara en stor 
risk, har jag i många fall valt att behålla det ursprungliga ordet inom parantes. I den mån det 
varit möjligt har jag använt mig av redan etablerade begrepp. 
 
Min uppfattning är att analysmodellen fungerat relativt väl med tanke på dess syfte, men att 
den även innehåller många begränsningar som kan vara bra att ha i åtanke. En av dessa är att 
analysen i sig inte kan säga någonting om hur det verkligen förhåller sig. Analysmodellen kan 
ses som ett par glasögon som använts för att studera ett specifikt fenomen som antagits 
förekomma latent i läroböckernas övningsuppgifter.  I nästa avsnitt diskuteras resultatet av 
innehållsanalysen. 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt förs en diskussion kring det erhållna resultatet både i förhållande till metod och 
i förhållande till den teoretiska referensramen. En jämförelse av resultatet med kursplanen för 
Matematik A görs också.  
 
Av övningsuppgifterna som analyserats i de tre läroböckerna visar resultatet att av 
inommatematiska värden ges objektism mer utrymme än rationalism, kontroll betydligt mer 
utrymme än utveckling och mysterium betydligt mer utrymme än öppenhet.  Även bland 
utbildningsspecifika värden ges ett värde i varje par betydligt mer utrymme. Formalism får 
mer utrymme än aktivism, instrumentell mer utrymme än relationell, teoretisk kunskap mer 
utrymme än relevans, specialism mer utrymme än tillgänglighet och beräkningar ges 
betydligt större utrymme än resonemang. Mitt resultat stämmer så långt väl överens med Seah 
& Bishops (2000) analys av läroböcker i Singapore och Victoria, Australien. En skillnad 
mellan mitt tillvägagångssätt och Seah & Bishops är att enbart övningsuppgifter analyserats, 
vilket måste anses påverka resultatet i riktning mot det erhållna. I analysen har jag inte 
inkluderat särskilda problemlösningsuppgifter, tankenötter eller historierutor, som exempel. 
Dessa uppgifter innehåller oftare än rena övningsuppgifter en mer aktivistisk inställning till 
matematik, en större öppenhet och betonar oftare relevans och resonemang, de värden som 
getts mindre utrymme i de analyserade övningsuppgifterna. I förhållande till antalet 
övningsuppgifter som jag analyserat är dessa historierutor och tankenötter förhållandevis få, 
och för eleverna är det enligt olika undersökningar övningsuppgifter som utgör sinnebild för 
vad matematik kan innebära och vad större delen av lektionstiden ägnas åt (Wyndhamn m.fl., 
2000).  
 
Resultat överensstämmer således även med Bishops (1991a) antagande att inommatematiska 
värden så som objektism, mysterium och kontroll oftare kommer till uttryck inom ramen för 
matematikutbildning, än dess komplementära värdekluster rationalism, öppenhet och 
utveckling. 
 
Observera att även om objektism får större utrymme än rationalism i analysen, så betyder inte 
detta att objektism i sig är dåligt. Bishop (1991a) menar att det bör finnas en balans mellan 
inommatematiska värden, men om matematikutbildning skall bli mer demokratisk bör 
tyngdpunkten vara mot rationalism, öppenhet och utveckling. Objektism uttrycks i de 
analyserade övningsuppgifterna främst av symboler och symbolspråk, vilket kan förklaras av 
de kapitel som analyserats, då algebra är ett område inom matematiken som till stor del består 
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av formler och bokstavsuttryck. Kanske skulle resultatet ha sett något annorlunda ut om andra 
läroböcker för grundskolans senare år analyserats, då matematiken på gymnasienivå, enligt 
min uppfattning, har stark algebraisk karaktär.  
 
I kursplanen för Matematik A (Skolverket, 2000a) framhålls matematikens betydelse för 
samhällsutveckling och man understryker också att matematiken existerar i en historisk 
kontext. Jag har gjort tolkningen att detta tyder på en betoning av det inommatematiska värdet 
utveckling, någonting som jag bara funnit ett fåtal exempel på i de analyserade övnings-
uppgifterna. Resultatet kan förstås från två olika perspektiv. Dels förekommer historiska 
perspektiv i de analyserade läroböckerna, men inte i analysenheterna. I Matematik 3000 finns 
exempelvis särskilda historierutor, min erfarenhet är dock att många elever inte läser dessa 
avsnitt, då det i alla fall inte kommer på provet � och därmed inte är det som värderas. Dels 
kan kursplaner ses som svar på hur undervisningen bör vara, att man vill understryka 
betydelsen av just ett historiskt perspektiv. Läroböckerna som använts vid analysen är alla 
utgivna efter det att den nya läroplanen trädde i kraft och borde därför fokusera mer på detta 
värde, om kursplanen skall följas. Det finns dock en stark tradition kring hur en lärobok i 
matematik skall utformas, vilket både Runesson (1996) och Brändström (2002) visat.  
 
Värdeklustret utveckling kan också kännetecknas av värderande av alternativa lösningar 
(Bishop, 1991a), vilket jag funnit enstaka exempel på i analysen. I kursplanen är detta 
någonting som lyfts fram, medan det knappt ges något utrymme i de analyserade 
övningsuppgifterna. En jämförelse av resultatet med Seah & Bishop (2000), visar att de funnit 
ett stort antal exempel på utveckling, vilket jag inte gjort. Det gör att jag också måste fundera 
över vad detta kan bero på. En möjlighet är att uteslutandet av allt annat än övnings-
uppgifterna för analys påverkar resultat. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att min 
analysmodell inte fungerar som den ska. Kanske skulle denna kategori behöva ses över och 
omarbetas, för att se om kodningen då skulle ändra resultatet. Det var dock alla utom tio 
uppgifter som kodades till värdet kontroll, vilket medför att högst tio uppgifter kan kodas till 
kategorin utveckling, vilket inte skulle påverka förhållandet mellan dessa två värden särskilt 
mycket. En tredje förklaring är att läroböcker från Sverige respektive de läroböcker som 
analyserats av Seah & Bishop, faktiskt skiljer sig i detta avseende.  
 
En liknande diskussion uppstår kring det utbildningsspecifika värdeparet formalism och 
aktivism. Resultatet visade att ungefär hälften av uppgifterna gick att koppla till värdeklustret 
formalism, medan mindre än var tionde uppgift kodades till kategorin aktivism. Resultatet är 
problematiskt i det avseende att lite mindre än 45 procent av övningsuppgifterna inte hamnade 
i någon av dessa kategorier av värden. Liknande resultat framkom vid analysen av de 
inommatematiska värdena öppenhet och mysterium, i det fallet var det ungefär 20 procent av 
uppgifterna som inte kodades till någon kategori. I analogi med resonemanget ovan kan 
förklaringar till detta resultat finnas i utformningen av kodningsinstruktionerna. Det skulle 
även vara intressant att titta närmare på huruvida det finns något karakteristiskt för de 
uppgifter som inte kodades till någon kategori.  
 
Görs en ytterligare jämförelse mellan resultatet av innehållsanalysen och kursplanen för 
Matematik A så framkommer fler diskrepanser. I kursplanen betonas problemlösning, 
kommunikation, användning av matematiska modeller och matematikens idéhistoria, vilket 
stämmer överens med de värden som Bishop (1991a) menar bör framhållas i matematik-
utbildning, nämligen utveckling, öppenhet och rationalism. Innehållsanalysen av övnings-
uppgifterna visar dock en annan bild, där kontroll, mysterium och objektism får större 
utrymme.  
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Problemlösning och kommunikation är även kännetecken för aktivism, tillgänglighet och 
resonemang, vilket inte heller överensstämmer med resultatet av innehållsanalysen. Genom 
resultatet betonas en formalistisk syn på matematik och instrumentell inlärning, någonting 
som man med kursplanens hjälp vill motverka. Det här gör, enligt min mening, att 
föreställningen om matematik som objektiv, neutral och universell får allt starkare fäste hos 
eleverna, även om motsatsen uttrycks i kursplanen. Följande citat från Bishop (1991a, s.84) är 
väldigt träffande för det resonemang som förts ovan.   
 

To try to persuade the �person in the street�  that Mathematics is invented, not discovered, that 
hundreds of different counting system exist, that you can never draw a triangle whose angle 
sum is precisely 180°, or that we can never know whether anything we prove is true, are 
formidable challenges indeed. But in my view, we who work in the area of Mathematics 
education have a duty to meet challenges like those, for society�s and for culture�s sake 
(Bishop, 1991a, s.83-s.84) 

 
För att använda Ernest (1991) engelska termer så verkar kursplanen, och läroplanen, befinna 
sig i de utbildningstraditioner som han benämner public och progressive educators, medan 
de övningsuppgifter jag analyserat inte istället fokuserar mer på kunskapsreproduktion och 
instrumentell inlärning. Jag är medveten om att undervisningen i matematik inte 
nödvändigtvis behöver se ut på detta sätt, men som flera forskare påpekat så får läroboken 
ofta representera det som anses som värt att veta, och läroboken består i sin tur till största 
delen av övningsuppgifter (Wyndhamn m.fl., 2000; Johansson, 2003; Selander, 1988; Seah & 
Bishop, 2000).  
 
I Lpf 94 står att läraren öppet ska redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika 
värderingar, uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa. För att 
kunna göra detta i matematikundervisningen måste utgångspunkten vara att det finns några 
värden och värderingar att diskutera och belysa. Lundgren (1979) menar till exempel att 
eleven inte bara lär sig vad matematik är utan likaledes vad det har för värde och Bishop 
(1999) anser att diskussionen kring värden i matematik är en förutsättning för en demokratisk 
matematikutbildning. Min förhoppning är att denna studie har visat på ett sätt att börja denna 
diskussion. 
 
I läroplanen kan vi också läsa att eleven skall förberedas för att kunna arbeta och verka i 
samhället (Lpf 94). Skovsmose (1994, 2001) menar att en demokratisk matematikutbildning 
skall hjälpa eleven att lära sig att kritiskt granska och värdera såväl matematiken som dess 
roll i samhället. För att kunna göra detta krävs att matematiken presenteras som öppen för 
granskning och att utveckling betonas och matematikens relevans lyfts fram. Om matematik-
läroboken skall fortsätta vara styrande för undervisningen, vilket den är idag, så behöver 
lärobokens innehåll betona andra värden än vad det erhållna resultatet av denna 
innehållsanalys visar, såväl för att möta ett demokratiskt samhälles behov som läroplanens 
krav.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
Denna uppsats fokus har varit på att utveckla och testa ett instrument för analys av 
inommatematiska och matematikutbildningsspecifika värden i matematikläroböcker. Det 
finns ett flertal sätt att gå vidare med detta. Det som skulle vara mest intressant att undersöka, 
är om dessa värden påverkar eleverna och om så är fallet, på vilket sätt. Jag skulle också gärna 
se att värden och värderingar i matematik och matematikutbildning belystes och diskuterades 
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i större utsträckning, både inom och mellan grupper av lärarstudenter, lärare och elever. För 
att en diskussion skall vara möjlig behövs en fungerande begreppsapparat och som det ser ut i 
dag finns inte detta i någon större utsträckning. Ett sätt att gå vidare med denna studie skulle 
vara att utveckla en sådan begreppsapparat.  
 
Det skulle även vara intressant att testa den analysmodell som använts här på andra områden i 
de analyserade läroböckerna, men också andra läroböcker, andra kurser och läroböcker för 
olika skolår, för att på så sätt utveckla och förfina modellen.  
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