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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att belysa vilka skillnader som finns i matematiken på 

grundskolan och gymnasiets matematik A med avseende på de kunskapsmål som ska 

uppnås. Som ett annat syfte söker jag svar på frågan om elevernas svårigheter med att 

uppnå godkänt betyg i matematik A kan härröras till dessa skillnader mellan högstadiets 

matematik respektive kurs A på gymnasiet. 

Undersökningen har gjorts genom sammanställning av kursplanerna i matematik för 

grundskolan år 9 och kurs A för gymnasieskolan samt kartläggning av det matematiska 

innehållet i de vanliga läroböckerna på två skolor. Därefter har jag gjort en kvalitativ 

undersökning genom intervjuer av fyra lärare på de två skolorna. Under intervjuerna 

försökte jag få svar på lärarnas undervisningsplanering.  

Resultatet ger ett tydligt svar på existensen av en progression i matematiken från 

grundskolan till gymnasiet när jag undersökte respektive kursplan. Däremot visar 

resultatet att gymnasiematematiken, om den lärs efter bok Matematik 3000 A, är en 

fördjupning respektive en repetition på grundskolematematiken beroende på vilken bok 

som används i åk 7-9. 

Om de skillnader i matematikkurserna som visar sig i resultatet kan vara orsak för 

gymnasieelevernas svårigheter i kurs A är svårt att avgöra. Problemet med elevernas 

prestationer och betyg är mycket komplext och behöver mer omfattande forskning. Men 

dessa skillnader troligen utgör en del i problemet.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Under min tid som lärare på gymnasiet har jag iakttagit tilltagande svårigheter i 

matematik för de eleverna som går på de yrkesförberedande programmen.  

Matematik A är en obligatorisk kurs för alla elever på gymnasiet, men det tycks utgöra 

störst problem för eleverna på de yrkesförberedande programmen för att kunna uppnå 

kursmålen.  

   Undersökningar gjorda på internationell och nationell nivå pekar på försämrade 

kunskaper i matematik hos svenska elever. De flesta internationella undersökningar, 

som exempel TIMSS och PISA, är avsedda att testa matematikkunskaperna hos yngre 

elever upp till 15 års ålder.  

   Den negativa utvecklingen observeras också hos gymnasieeleverna. Några siffror som 

bekräftar problemet kan avläsas i rapporten ”Betyg och utbildningsresultat” (Skolverket, 

2001a). Av denna rapport framgår det att 6,7 % av eleverna på gymnasieskolan fick 

betyg IG (icke godkänd) på A-kursen i matematik. Samtidigt kan man konstatera att 

mer än 20 % av de elever som följde programmen Barn och fritid, Bygg, Fordon, 

Industri och Livsmedel fick IG i kurs A i matematik.  

   Man kan läsa en färskare statistik över matematikresultaten hos gymnasieeleverna i 

Brandells artikel ”Gör om gymnasiematten” (Brandell, 2005). G. Brandell är 

universitetslektor i matematik vid Lunds universitet och har medverkat vid framtagning 

av underlag till matematikdelegationen under år 2003. I artikeln skriver hon att knappt 

70 % av alla elever som läser A-kursen i matematik få G (godkänd) betyg i denna kurs 

vid 20 års ålder. Övriga har fått IG betyg i kursen eller inte fullföljt sina 

gymnasiestudier. På vissa program är det över 40 % av eleverna som inte få godkänt på 

det nationella provet på A-kursen. 

   Man hör i lärarsamtal att problemet med matematiksvårigheterna hos gymnasieelever 

på yrkesförberedande programmen ska sökas i tidigare stadier. Lärarna antyder att 

eleverna har otillräckliga kunskaper från grundskolan.  

Som gymnasielärare i matematik är det viktigt att veta vilka grundläggande 

matematikkunskaper eleverna förväntas ha när de börjar på gymnasiet.  

   En djupare kunskap om läroplanen Lpo94 och kursplanen i matematik för 

grundskolan är nödvändigt för att gymnasieläraren ska kunna skapa en bra struktur för 

sitt pedagogiska arbete. 
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Denna kunskap kan nås genom en studie av läroplanerna för grund- och 

gymnasieskolan med tillhörande matematikkursplaner där likheter och skillnader kan 

belysas. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
För att en elev ska börja på ett nationellt gymnasieprogram krävs att hon/han har 

godkända betyg i tre ämnen från grundskolan och ett av dessa ämnen är matematik. 

Men godkända elever i matematik från åk 9 visar sig ha stora svårigheter med kurs A på 

gymnasiets yrkesprogram. 

Syftet med den här studien är att belysa vilka skillnader som finns i den matematik som 

lärs på grundskolans högstadium och gymnasiets matematik A med avseende på de 

uppnåedemålen. Är dessa skillnader stora eller kommer kursen matematik A vara en 

repetition av tidigare matematik för de elever som går på yrkesförberedande 

programmen?  

   Som ett annat syfte med denna undersökning har jag haft att söka svar på frågan: Om 

skillnaderna mellan grundskolematematiken och matematik A på gymnasiet kan vara en 

av orsakerna till de svårigheter som eleverna på yrkesförberedande programmen visar 

med att uppnå målet för betyg G. 

 Följande frågeställningar kan utkristalliseras från ovan beskrivna syfte:  

     – Vilka skillnader finns i de uppnående kunskapsmålen i matematik för årskurs 9 och 

A-kursen? 

     – Finns det skillnader, och i så fall vilka, i det matematiska innehållet som behandlas 

i böckerna på grundskolans högstadium och gymnasiets matematik A? 

           – Skiljer sig matematikundervisningen, och i så fall hur, hos grundskolelärare och 

gymnasielärare? 

 

 

1.3 Avgränsningar 
Detta examensarbete avser inte att mäta elevernas kunskaper utan att försöka urskilja 

vilka grundläggande matematiska begrepp och metoder som kan avläsas i 

måldokumenten och i läroböckerna som används på två skolor. Det är inte vad eleverna 

faktisk lär sig som studeras. Istället är det vad kursplanerna och läroböckerna tar upp 

som matematiska begrepp och metoder. 
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   Mål att uppnå i kursplanen beskriver vad varje elev ska kunna i slutet av det nionde 

skolåret, men det ligger också till grund för bedömning av om eleven nått tillräckligt 

lång i sin kunskapsutveckling för att få betyget Godkänd. (Skolverket, 2000a)  

Avgränsningen i studien omfattar bara vad som krävs för att uppnå betyget G för åk 9 

och kurs A på gymnasiet.  

   Studien avgränsas i att undersöka tre läroböcker, två för högstadium respektive en för 

gymnasiet, med hänsyn till examensarbetets omfattning. 

   En djupare analys av hur matematiska begrepp behandlas från lärare på grund- 

respektive gymnasieskolan och i motsvarande läroböcker förväntas ge ett tydligare svar 

på examensarbetets syfte. En avgränsning görs för att minska arbetets omfattning 

genom att analysen koncentreras sig på moment procent. Jag har valt momentet procent 

med motiveringen att goda kunskaper om detta ofta är av stor betydelse för elevernas 

framtida vardags- och yrkesliv. Karaktärsämnena på respektive gymnasieprogram 

omsätter ofta kunskaper från detta område i olika praktiska tillämpningar, varför det då 

är av betydelse för eleverna att de behärskar procenträkning och har god förståelse för 

procentbegreppet. 

   En annan avgränsning beträffande den djupa granskningen av moment procent är att 

den omfatta bara böckerna Tetra och Matematik 3000 A. Avgränsningens motivering är 

att dessa böcker, enligt deras författare, behandlar matematisktstoff vars innehåll och 

svårighetsgrad motsvarar de uppnående kunskapsmålen i matematik för åk 9 respektive 

kurs A. 
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2 Teoretisk bakgrund  
 

2.1 Kursplaner i matematik 
Skolmatematikens mål och innehåll formuleras i läroplaner och kursplaner. De varierar 

över tid och påverkas av demokratiskt fattade beslut om övergripande mål, syften och 

värdegrund samt den rådande synen på lärande och kunskap. Kursinnehållet bestäms 

utifrån ämnets övergripande syfte. 

Skolans nu gällande styrdokument, Lpo94 (läroplan för det obligatoriska skolväsendet) 

och Lpf 94 (läroplan för den frivilliga skolformen), samt respektive kursplaner i 

matematik anger att eleverna ska få de nödvändiga matematikkunskaperna. Men vilka 

kunskaper ska räknas som sådana? 

Man kan i korthet sammanfatta styrdokumenten som att kunskaper behövs: 

  – för att eleven ska verka som samhällsmedborgare 

  – för elevens vidare studier 

  – för individens privatliv.  

 

 För grundskolan beskrivs matematikämnets övergripande mål i kursplanens 

(Skolverket, 2000a) inledande text där kunskaper i matematik behövs för att kunna fatta 

välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda 

det ökande flöde av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i 

samhället. Utbildningen ska utformas så att eleven förstår värdet av att behärska 

grundläggande matematik och ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt 

utbildning samt livslångt lärande. 

Efter den inledande texten följer tre huvudområden: mål att sträva mot, ämnets 

uppbyggnad och karaktär samt mål som eleverna ska uppnå. 

I området mål att sträva mot beskrivs de kvaliteter som undervisningen ska utveckla hos 

eleverna, men det saknas precisering av vilka grundläggande begrepp som kommer att 

ingå. Målen är så vida att de inte sätter någon gräns för elevens kunskapsutveckling. 

De uppnående målen är uppdelade i mål för 5:e respektive 9:e skolåret, vilka 

sammanfaller med vad eleverna ska kunna för att få betyget godkänd. Kursplanens mål 

att uppnå anger den miniminivå av kunskaper som alla elever skall ha uppnått i slutet av 

det nionde skolåret. De är även ett stöd för lärarens bedömning om en elev skall få 

betyget Godkänd. 
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   Traditionellt har innehållet formulerats som en lista över vilka matematiska områden 

och begrepp som eleverna ska lära sig och vilka metoder och tekniker som de ska kunna 

använda. 

   I de nu gällande kursplaner (Kursplaner 2000) i matematik är preciseringen av 

matematiska moment minimerat och anvisning till undervisningsmetoder saknas. En 

delvis beskrivning av delområden i matematiken som under kursen ska behandlas finns 

under rubriken ”Mål att uppnå”. Läraren ska tolka och konkretisera de nationella målen 

enligt anvisningarna i ”Styrsystem och betygskriterier” (Skolverket, 2005).  

Men i relation till en del andra ämnens kursplaner är mål att uppnå i matematik 

fortfarande innehållsinriktade med beskrivningar av matematikens olika 

kunskapsområden. Prof. Tomas Kroksmark (Skolverket, 2002) uppmärksammar i en 

jämförelse mellan kursplanernas uppnående mål för svenska, engelska och matematik 

att matematik är det ämne med flest uppnåendemål både vad gäller åk 9 och kurs A på 

gymnasiet. 

 

 I skolverkets föreskrifter om ämnet matematik på gymnasieskolan (Skolverket, 2000c) 

beskrivs ämnet matematik på gymnasiet som en fortsättning av grundskolans 

matematik. Det innebär fördjupning, breddning med vidare kunskaper inom områdena 

aritmetik, algebra, geometri, statistik och funktionslära för vald studieinriktning och 

förberedelse inför eventuella kommande studier. Ämnets syfte är också att lära eleverna 

att analysera, kritisk bedöma och lösa problem för att kunna göra egna 

ställningstaganden inom olika områden som är av vikt för dem personligen och för 

samhället i stort. Intentionen är att eleverna ska få känna glädjen i att utveckla sin 

förmåga och kreativitet vid matematisk problemlösning 

        Till gymnasiet kan man gå om man har uppnått tillräckliga förkunskaper från 

grundskolan.   

I Kursplanen för Matematik A (Skolverket, 2000b) beskrivs det minimum av 

ämneskunskaper uppdelade i de elva uppnående målen. De kunskaper står också som 

nödvändiga för att eleven ska få betyget Godkänd. 

Kursen Matematik A är obligatorisk för alla program på gymnasiet. Med detta kan 

förändringarna i matematikämnet för yrkesförberedande programmen i kort beskrivas 

som att från ett valbart ämne blivit till en obligatorisk kurs i Matematik A.  
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2.2 Matematik som skolämne – struktur, undervisning och lärande  
Matematikämnet har en kumulativ karaktär (Brandell, L, 2001) där 

utbildningsmomenten bygger på varandra. Eleven lär sig successivt nya begrepp och 

metoder som han/hon senare tillämpar för att bygga nya begrepp och gå vidare i ämnet. 

Detta är en följd av matematikens egen struktur. Ofta är det nödvändigt att eleven har en 

viss förtrogenhet med ett kursavsnitt innan han/hon går vidare till nästa avsnitt. 

Samtidigt vid arbetet med nästa nivå/avsnitt händer det att eleven ofta får en djupare 

förståelse för den matematik som man har studerat tidigare.  

   Denna syn på matematikundervisningen, enligt rapporten ”Elevgrupperingar - en 

kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisningen” (Skolverket, 2001b), bygger 

på vissa grundläggande antagande kring hur elever lär sig matematik och kännetecknar 

den traditionella matematikundervisningen. 

Författarna menar att undervisningsstrukturen bygger på två föreställningar. Den ena 

innebär att stoffets ordning inte ifrågasätts av läraren, utan lärobokens ”auktoritet” få 

styra hur matematiska moment ska läras ut. Den andra föreställningen är att eleven 

måste lära sig först grundläggande färdigheter innan dessa tillämpas på matematiska 

problem.  De framhåller att det finns ett alternativ sätt att lära sig matematik genom att 

börja från problemet och eleven under arbetet med att lösa det motiveras att skaffa sig 

nödvändiga metoder och begrepp. 

   Kunskapssynen i de nugällande läro- och kursplanerna, enligt rapporten Lusten att 

lära - med fokus på matematiken (Skolverket, 2003), bygger på konstruktivismen. 

I en undervisnings- och inlärningsprocess, som utgår från konstruktivistisk kunskapssyn 

antar man att eleven själv konstruera sin kunskap och binder samman med tidigare 

kunskaper. Lärare i sin undervisning utgår från eleven och försöker stimulera honom att 

själv konstruera förståelse. Eleven uppmanas att aktiv bearbeta det nya genom att sätta 

det i samband med kunskap som han redan har.  

Att lärarna ibland misstolkar elevens förmåga att själv konstruera kunskap framgår i 

några rapporter.  

En olycklig trend råder i svenska skolor, enligt matematikdelegationen (SOU 2 004:97), 

att i allt högre grad får eleverna under matematiklektionerna ägna sig åt att enskilt lösa 

lärobokens uppgifter. Detta benämns som ”individualiserad” undervisning. 

Matematikdelegationens insikt är att detta är motsatsen till individualisering av 

undervisningen eftersom alla får i stort sett samma material att arbeta med men under 

olika lång tid. Trenden innebär att läraren inte ska undervisa utan handleda och det har 
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drabbat elevernas lärande i matematik särskilt hårt på grund av det starka 

läromedelsberoendet. 

    I rapporten ”Lusten att lära - med fokus på matematiken” (Skolverket, 2003) 

betraktas skolmatematiken som ett ämne i särställning när det gäller de flesta 

pedagogiska frågor och författarna uttrycker liknande konstaterande om undervisningen 

som dominerande traditionell, där läromedlet får en högst betydande roll. 

   I en ny doktorsavhandlig visar Monica Johansson (2006) att matematiklärarna dels 

använder mycket boken i sin undervisning och dels styrs av bokens upplägg, dvs. 

lärarna tar upp de matematiska begrepp och metoder i samma ordning som de är i 

läroboken.  

     Hur en elev lär sig och presterar i ett visst ämne beror av mängd olika faktorer enligt 

rapporten ”Elevgrupperingar - en kunskapsöversikt med fokus på 

matematikundervisningen” (Skolverket, 2001b). En del faktorer finns nära eleven som 

till exempel hans/hennes intresse, motivation, begåvning mm. Andra kan finnas hos den 

undervisande läraren, som exempel lärarens syn på ämnet, hans undervisningssätt mm. 

Elevens resultat kan bero också på vilken tid som finns att tillgå för lärandet, hur 

undervisningsinnehållet pressenteras mm.  

Lärarens undervisning har stor betydelse vid synliggörandet av begreppet i olika 

sammanhang. Lärarna kan ha olika sätt att behandla samma matematiska innehåll. 

Denna aspekt av lärarens undervisning, nämligen hur han/hon framställer och 

kommunicerar ett matematiskt begrepp till eleverna, kan anses en nödvändig, om inte 

tillräcklig, förutsättning för elevens lärande.  

En orsak att elever har svårigheter inom något stoffområde enligt Kilborn och Löwing 

(2002) är att läraren inte har varit konkret nog vid introduktion av stoffet. En anan orsak 

kan vara att läraren inte har lyckats knyta samman en konkret presentation med för 

eleverna lämplig tankeform. Betydelsen av konkretisering är stort vid undervisningen på 

grundskolan och gymnasiets yrkesförberedande program.  

Kilborn och Löwing delar upp elevens matematikkunskaper som kompetenser och 

färdigheter. Kompetensdelen består i att eleven förstår matematiska begrepp och 

operationer och färdighetsdelen är att eleven kan utföra dessa operationer.  

   Brandell (2001) kallar elevens matematikkunskaper i ett matematikområde istället för 

matematisk mognad. Han talar om att matematikundervisningens mål är att hos eleverna 

öka den matematiska mognaden inom ett visst matematikområde. Han urskiljer följande 

tre kunskapsformer i ett matematikområde: 
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  - att kunna den matematiska strukturen eller den så kallade matematiska teorin 

innebär att eleven har förståelse för de begrepp och samband inom det aktuella området, 

– förmågan att använda de metoder och begrepp, ofta kallade räknefärdigheter, 

karakteriserar metodkunskaperna, 

 – ytterligare en form av kunskap är förmågan att använda matematiken i olika 

tillämpningar, både inom andra områden i matematiken och utanför den. 

Teori, metodkunskaper och tillämpningar är inte antingen/eller utan både/och 

kunskapsformer som undervisningen ska syfta att utvecklas hos eleven. 

 

2.3 Moment procent i kursplanerna och didaktisk genomgång. 
Följande punkter i kursplanerna kan härröras till undervisningen av moment procent: 

– i kursplanen för grundskola år 9 sägs att ”Eleven skall ha goda färdigheter i och 

kunna använda räkning med procent i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder 

och med tekniska hjälpmedel”. 

– i kursplanen för matematik A beskrives att ”Eleven skall kunna formulera, analysera 

och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning, 

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

former av numerisk räkning med anknytning till vardagsliv och studieinriktning.” 

Enligt skolverkets anvisningar i ”Styrsystem och betygssystem” (Skolverket, 2005) ska 

läraren tolka och konkretisera den nationella kursplanen. Vilka moment ska ingår i 

undervisningen i procent anges inte. 

 

Den formella behandlingen av procentmomentet utgår från traditionen vad eleverna har 

för erfarenheter/förkunskaper inför momentet och den metodik som ska tillämpas vid 

undervisningen av momentet. 

Procentbegreppet kan ses som del av en helhet, del av ett antal respektive del av ett 

värde, vilket behöver diskuteras och belysas inom undervisningens ramar. Delen kan 

sedan beräknas på olika sätt, där varje lösningsmetod har sina fördelar respektive 

nackdelar. En metod kan vara lättare att förstå, medan en annan är lättare att 

vidareutveckla och generalisera. För att räkningen inte skall mekaniseras, är det enligt 

Anderberg (1992) viktigt att jämförelser mellan olika alternativ görs i en diskussion 

kring sådana frågor. 
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   Unenge (1988) kallar de två beräkningsmetoderna som två tankeformer vid 

”beräkning av delen”. Den B-tankeformen, där man beräkna först vad 1 % motsvarar, är 

mer naturligt. Han jämför med tankeformen vid bråkräkning som har samma struktur. 

Så kallad A-formen, där först omskrivs procenttalet i decimalform, är mer rationell och 

utvecklingsbar och leder elevernas tankar vidare i den matematiska problemlösningen. 
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3. Metod 
3.1 Val av metod  
Den kunskap som min studie syftar att bidra med är: Vad skiljer matematik A från 

högstadiematematiken med avseende på uppnående målen?  

Den kunskap som en forskning ska ge, enligt Patel (Patel & Tebellius, 1987), kan vara 

av tre olika karaktärer – utforskande (explorativ), beskrivande (deskriptiv) och 

förklarande (hypotesprövande). Den explorativa undersökningen har till syfte att 

utforska ett problemområde som inte är tillräckligt känt. Undersökningen är inriktat på 

att inhämta så mycket information som möjligt om ett bestämt problem. De tekniker 

som används vid explorativ undersökning ger information i verbal form, m.a.o. 

informationen inhämtas genom intervjuer eller observationer. Men valet av 

undersökningsuppläggning i slutändan är beroende av forskaren och hans 

forskningsproblem. 

Vid insamling av information, enligt Patel, kan olika tekniker användas som exempel 

insamling från befintliga dokument, från olika test och prov, från observationer samt 

från intervjuer eller enkäter. 

Eftersom jag tyckte att det saknas djupare kunskap om vilka matematiska moment som 

skiljer högstadiematematiken från kurs A på gymnasiet så kan man klassificera min 

studie som en explorativ där jag utforskar styrdokument, läroböcker och lärarnas 

undervisning. 

 

3.2 Genomförande 
För att svara på examensarbetets frågeställningar har jag granskat kursplaner, 

läroböcker som används i matematikundervisningen på två skolor samt intervjuer med 

lärare. Från början tänkte jag studera lokala kursmål i matematik på de två skolorna. 

Efter genomläsning av dessa visade sig att grundskolans arbetsplan var fåordigt och 

mestadels avskrivning av kursplanens uppnående mål. På gymnasiet saknades lokala 

kursplaner och jag fann bara lokala betygskriterier. Tanken i att ta med arbetsplanerna i 

min undersökning förkastades eftersom dessa inte skulle tillföra mera information till 

min studie. De lokala betygskriterier var till stor del en uppräkning av de matematiska 

moment som beskrivs i läroböckerna. 
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Granskning av uppnåendemålen i matematikkursplanerna för åk 9 och kurs A för 

gymnasiet görs med inriktningen på att avläsa likheter och skillnaderna i grundläggande 

matematikkunskaper. 

Innehållet av matematiska begrepp och moment i de matematikböcker som används på 

grund- respektive gymnasieskolan har granskas och presenteras i bilaga 1, 2 och 3.  

Eftersom den studerade grundskolan har nivågrupperade klasser granskas två olika 

bokserier (se bilagor 1 och 2). Resultatet sammanställs uppdelat i matematiska områden. 

   För att studera undervisningen på de två skolorna genomfördes en kvalitativ 

undersökning bestående av lärarintervjuer och en djup läromedelsgranskning i ett 

matematiskt moment. Det valda momentet är procent Jag intervjuade två 

matematiklärare på respektive gymnasieskolan och grundskolans högstadium angående 

deras undervisningsplanering. Den valda metoden är en kvalitativ undersökning genom 

intervju. Fördelen med intervjun är att man kan ställa följdfrågor och fördjupa samtalet 

för att kunna tillföra ytterligare information i undersökningen.  Enligt Patel (Patel,R& 

Tebellius,U, 1987) kan en kvalitativ metod används. Urvalet av lärarna har gjorts med 

avsikten att få en så varierad beskrivning som möjligt av deras tankar kring och 

planering av moment procent. Därför har valts och tillfrågats lärare med olika lång 

arbetserfarenhet och varierad bakgrund.  

  Syftet med mitt examensarbete presenterades för de berörda lärarna och några dagar 

före intervjun lämnades ett frågeformulär (se bilaga 4) för att lärarna kunde bekanta sig 

med huvudfrågorna. Varje intervju tog ungefär en halvtimme. Registreringen av 

intervjun gjordes genom anteckningar samt lärarnas skrivna svar efter frågeformuläret. 

Därför är redovisningen av intervjuerna inte ordagrann utan i berättelseform. 

Intervjusvaren har strukturerats och pressenteras frågeviss. Likartade svar pressenteras 

som ett sammanfattande svar, medan skillnader i svaren pressenteras separat. 

En djupare undersökning har jag gjort över moment procent i böckerna Tetra och 

Matematik 3000A. En sammanställning av hur momentet procent behandlas i de olika 

böckerna och vilka beräkningsmetoder som användes presenteras i tabell 2 i 

resultatdelen. 

 

3.3 Undersökningens tillförlitlighet 
När man ska bedöma studiens tillförlitlighet är validitet och reliabilitet som har stor 

betydelse 
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   Validiteten, enligt Patel och Tebelius (Patel & Tebellius, 1987), är ett mått på hur bra 

en forskare lyckas att mäta det som han avser att mäta.  

   Metoden att analysera och jämföra styrdokumenten innehåller i sig subjektiv tolkning. 

Eftersom det inte finns en allmän tolkning av kursplanernas uppnåendemål med 

avseende på de matematiska momenten och dess innehåll kan man tänka sig att det inte 

är tolkat på helt korrekt sätt. Då kan validiteten av studien ifrågasättas. För att minimera 

tolkningsfelen har jag tagit med (se tabell 1) bara det som tydligt går att avläsa från 

kursplanerna. 

   Patel och Tebelius (1987) menar att det finns problematik både i insamlandet och i 

analysen av informationen vid en kvalitativ undersökning genom intervjuer. Den teknik 

som valts bedöms i förhållande till dess möjlighet att ge en fyllig, associationsrik och 

öppen information.  

   Jag intervjuade lärarna med avsikten att få kunskap om deras undervisning. Vid 

insamlingen av informationen utformade jag ett frågeformulär där jag försökte ställa så 

lämpliga frågor som möjligt för att svaren ska belysa det som undersökningen strävar 

efter. Samtidigt kan man tänka sig att eftersom det inte är undervisningen som 

observerades utan istället hur lärarna tänker kring sin undervisning kunde den verkliga 

undervisningen skilja sig från resultatet av intervjuerna. Jag använde en strukturerad 

intervjuundersökning med frågor som ställdes i samma ordning och antecknade 

noggrant svaren för att undersökningen ska uppfylla reliabilitetsaspekten.   

   För att granskningen av läroböckerna ska vara så noggrant så möjligt undersökte jag 

varje matematisk stoff för sig i böckerna. 
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4 Resultat och analys 

4.1  Matematiska moment i kursplanens uppnåendemål för åk 9 och 

kurs A. 
                                              Tabell 1                                         

                Grundskolans åk 9                                          Gymnasieskolans matematik A 
Aritmetik 
Taluppfattningen omfattar hela och rationella tal i bråk- och 
decimalform.   Överslagsräkning och räkning med naturliga 
tal, tal i bråk- och decimalform, procent och proportionalitet 
med skriftliga räknemetoder och teknisk hjälpmedel. 

Aritmetik 
Taluppfatningen omfattar reella talen. 
Numerisk räkning med och utan tekniska 
hjälpmedel. 

Geometri 
Längd, massa, tid, area, volym och vinklar – metoder att 
jämföra, uppskatta och bestämma dem samt måttsystem och 
mätinstrument.  
Vanliga geometriska objekt – avbildning och beskriva 
viktiga egenskaper. 
Ritningar och kartor - tolka och använda 

Geometri 
Geometriska begrepp - fördjupning 
Grundläggande geometriska satser och 
resonemang – förtrogenhet med och 
användning av begreppen och 
tankegångarna. 

Algebra och funktioner 
Enkla formler – tolka och använda 
Enkla ekvationer – lösa 
Grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållande 
och händelser – tolka och använda 
 

Algebra och funktioner 
Algebraiska uttryck, formler och 
funktioner – tolka och hantera. 
Linjära - och enkla potensekvationer – 
ställa upp, tolka och lösa. 
Linjära - och enkla exponentialfunktioner 
– ställa upp, tolka, använd och 
åskådliggöra. 

Statistik 
Tabeller och diagram – tolka, sammanställa, analysera och 
värdera data i dem 

Statistik 
Statistisk data – tolka, granska och 
åskådliggöra. 
Vanligt förekommande lägesmått – tolka 
och använda. 

Sannolikhetslära 
Sannolikhet i enkla slumpsituationer – använda 

Sannolikhetslära 

                            

Analyserar man de två kursplanernas uppnåendemål så visas att i matematik A läggs det 

till:  

  - I aritmetik området -  elevens  taluppfattning fördjupas till att omfatta alla reella 

talen.  

 – I geometri området - ska ske fördjupning i kunskaperna om geometriska begrepp utan 

att ha konkretiserats vika de begreppen är. 

  – I algebra och funktioner områden fördjupas med att ställa upp och tolka enkla 

ekvationer samt ställa upp, tolka och lösa enkla potensekvationer. 

  – Däremot sannolikhetsläran tas inte upp i kursplanen för matematik A. 
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I Skolverkets beskrivning (Skolverket, 2000c) av kurs A bygger den vidare på 

matematikutbildningen i grundskolan och erbjuder breddade och fördjupade kunskaper 

inom områdena matematik, algebra, geometri, statistik och funktionslära. 

Om denna breddning och fördjupning innebär inlärning av flera matematiska begrepp 

och moment så visar analysen att det finns i samtliga områden en sådan utökning.  

 

4.2  Läroböckerna 
I läromedelgranskningen har det bara undersökts tre böcker.  

Två böcker för grundskolan har granskats eftersom studien utförs på en högstadieskola 

med nivågrupperade klasser. Den så kallade ”snabba -” och ”mellangruppen” 

undervisas i matematik med hjälp av boken Matte till 1000 (Björk m.fl., 1999), medan 

den ”långsamma gruppen” använder Tetra basbok (Carlsson m.fl., 2002). 

Boken Matte till 1000 är enligt författarna skriven efter det nya kursplanen i matematik 

(Lpo 94) och behandlar begrepp och metoder samt övningsuppgifter som är lätt att 

förstå och läsa på egen hand.     

Tetra basbok behandlar stoff enbart efter kursplanens Mål att uppnå.    

    

För gymnasieskolan har jag undersökt Matematik 3000 (Björk m.fl., 2003) för kurs A 

som är den mest förekommande bok i undervisningen på yrkesförberedande 

programmen. Det är den enda boken som används för undervisning på 

yrkesförberedande programmen på den undersökta gymnasieskolan. Elever med högre 

ambitioner än G-betyg kompletterar med att arbeta i programboken av samma serie. Det 

finns flera olika böcker med samma namn som av författarna rekommenderas till olika 

gymnasieprogram. Den undersökta boken i studien kallas ”grundbok” och är enligt 

författarna avsedd att användas på de yrkesförberedande programmen. Grundboken tar 

upp matematiska moment och problem vars innehåll och svårighetsgrad motsvarar de 

uppnående kunskapsmålen för kurs A. 

 

 

 

4.2 1 Sammanställning av matematiska begrep och moment i läroböckerna 

I bilagorna 1, 2, 3 presenteras alla matematiska moment som jag har avläst i de tre 

bokserierna. 
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Här presenteras en sammanställning uppdelat efter områden: 

 

Aritmetik 
I aritmetikområdet visar det sig att boken Tetra är den som minst behandlar de 

matematiska momenten jämfört med vad böckerna Matematik 3000 och  

Matte till 1000 gör. 

 - I boken Tetra ingår bråk med lika nämnare där de förlängs och förkortas samt 

adderas och subtraheras. I boken Matematik 3000 utökas momentet till att omfatta 

likadana operationer men också med oliknämniga bråk. Flest matematiska operationer 

behandlas i boken Matte till 1000 där det också ingår multiplikation och division av 

bråk med helt tal och med bråk. 

– I böckerna Tetra och Matematik 3000 behandlas bara addition och subtraktion med 

negativa tal däremot i Matte till 1000 ingår också multiplikation och division med 

sådana tal.   

– I området procent ingår lika mycket matematiska begrepp och operationer i de två 

böckerna Matematik 3000 och Matte till 1000, däremot boken Tetra behandlas inte 

beräkning av det hela utifrån delen samt förändringsfaktor, promille och ppm. 

 

Geometri 
Sammanställningen av geometriområdet visar likartat resultat som i aritmetikområdet 

angående fördelningen av behandlade matematiska moment i de tre böckerna. 

– Böckerna Matematik 3000 och Matte till 1000 behandlar Pythagoras sats och enkla 

andragradsekvationer men sådana matematiska moment saknas i boken Tetra. 

– Böckerna Matematik 3000 och Matte till 1000 omfattar begreppen likformiga trianglar 

och räkning med likformighet som inte alls behandlas i boken Tetra.  

– Bok Matte till 1000 behandlar både volym och area på alla de vanliga rymdfigurerna, 

medan Matematik 3000 begränsar behandlingen av area till rätblock, cylinder och klot. I 

boken Tetra är innehållet begränsas till att omfatta bara volym på kub, rätblock och 

cylinder.  

 
Algebra och funktioner 
– Bok Tetra begränsas till momenten att lösa och tolka enkla linjära ekvationer samt 

avläsa och tolka funktioner framställda i tabell och grafform.  
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– Medan i böckerna Matte till 1000 och Matematik 3000 ingår det också momenten att 

ställa upp enkla ekvationer och rita grafer.  

– I boken Matematik 3000 utökas området med att ställa upp, tolka och lösa enkla 

potensekvationer samt ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra enkla 

exponentialfunktioner. 

– Boken Matte till 1000 behandlar begreppet andragradspolynom med att förenkla och 

beräkna denna. 

 

 

Statistik 
– I Tetra boken ingår momenten avläsa och tolka data från tabell, stapel-, stolp-, cirkel- 

och linjediagram.  

– I boken Matematik 3000 behandlas utöver ovan också att avläsa och tolka histogram 

och stam-bladdiagram samt rita stapel-, stolp- och linjediagram.  

– I boken Matte till 1000 ingår också att rita histogram, stam-bladdiagram och 

lådagram. 

 

4.2.2 Analys 

I läromedelsgranskningen har jag inte haft för avsikt att göra en fullständig genomgång 

av samtliga läromedel som finns inom området. Jag valde de läromedel som används på 

de aktuella skolorna. Jag redovisar i läromedelsgranskningen vilka moment som finns 

med i böckerna och har inte någon uppfattning i vilken omfattning stoffet används i 

undervisningen. Syfte var inte heller att granska om läroböckernas innehåll av 

matematiskt stoff täcker det som kursplanen kräver. 

   Från sammanställningen över de undersökta läroböckerna framgår att skillnader finns 

i hur många matematiska moment ingår och hur djupt dessa behandlas. 

   Jämför man boken Tetra och Matematik 3000 så finns det en progression i 

matematiska begrepp och moment på varje område. 

   Däremot är förhållandet omvänt mellan bok Matte till 1000 och Matematik 3000. 

Högstadiets lärobok innehåller flera matematiska stoff än gymnasiets lärobok i de flesta 

områden. Endast i algebra/funktionsområdet behandlar boken Matematik 3000 flera 

moment än Matte till 1000. 

Resultatet är inte entydigt i betydelsen att man inte kan påstå att gymnasiematematiken, 

om den lärs efter bok Matematik 3000 A, är en fördjupning på grundskolematematiken. 
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Däremot för den enskilde eleven kan det upplevas entydigt eftersom under sin skolgång 

upplever han/hon antingen den ena eller den andra kombinationen av böcker. 

Om en elev undervisas efter basdboken Tetra på högstadiet kommer han/hon att 

uppleva ett stort steg till gymnasiets matematik. Medan eleven som har använt Matte till 

1000 på högstadiet kommer att uppfatta arbetet med bok Matematik A i stort sätt som en 

repetition. 

 

4.3 Moment procent  
 
4.3.1 Sammanställning av lärarintervjuerna angående deras planering i moment 

procent.    

I intervjuerna medverkade fyra lärare.  

Anna och Bertil är högstadielärare. 

Anna är utbildad Ma/No lärare med tre års yrkeserfarenhet. Hon har matematik i alla 

nivågrupper.  

Bertil är Ma/Fy lärare med 35 års lärarerfarenhet och undervisar bara i snabba och 

mellangrupperna. 

Christer och Daniel är gymnasielärare.  

Christer är yrkeslärare och utöver yrkeskurser undervisar också matematik A på 

fordonsprogrammet.  

Daniel är Ma/Data lärare och undervisar matematik A på resten av de 

yrkesförberedande programmen på gymnasieskolan.  

De två gymnasielärarna har lång yrkeserfarenhet – över 20 respektive knappt 10 år. 

 

Kan du beskriva hur du planerar momentet procent? 

I alla intervjuer nämner lärarna att de utgår från elevens förutsättningar.  

Vad det betyder för gymnasielärarnas procentplanering är att den består av ett blad med 

uppräknade sidor i boken, där begreppsdefinitioner och olika tekniker är presenterade, 

plus räkneuppgifter. Dessa sidor ska eleverna läsa själva samt räkna uppgifter uppdelade 

på G och VG nivå. Elever som strävar mot G betyg koncentrerar sig att gå genom 

uppgifterna i G-nivå. Elever som stävar till högre betyg arbetar med uppgifter på VG-

nivå från programboken. 

På grundskolan utgår lärarna från i vilken nivågrupp (långsamma, mellan- eller snabba 

gruppen) undervisningen bedrivs. För snabba och mellangruppen består planeringen av 
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blad med sidor för självinlärning och räkneuppgifter uppdelade i svårighetsgrad. 

Långsamma gruppen får blad med räkneuppgifter 

 

Vad stödjer du dig på när du planerar momentet, till exempel tittar du i 

kursplanen, arbetsplanen eller läroboken? 

Som stöd för sin planering använder lärarna läroboken samt sin yrkeserfarenhet om vad 

de anser är viktig att eleverna ska kunna i avsnittet. Bokens upplägg i det aktuella 

avsnittet följes helt och hållet. Alla matematiska moment som presenteras i boken gås 

igenom. 

Läraren Anna säger att hon inte tittar i kursplanen vid planeringen. Hon tror sig ha bra 

kännedom om den eftersom hon är nyexaminerad lärare. 

Läraren Bertil uttrycker sin tillit till författarna för läroboken och säger att ”de är 

mycket kompetenta och har tolkat kursplanen bra och att läroboken är formad efter 

kursplanen”.  

 

Kan du beskriva hur du introducerar momentet procent och vad använder du i 

undervisningen? 

Högstadielärarna gör flera genomgångar på tavlan under arbetet med avsnittet procent. 

De räknar uppgifter på tavlan samt diskuterar dessa med hela klassen. 

   Anna arbetar med overhead med 100 rutor och går genom begreppet procent.  

Hon berättar att för svaga elever är konkretiseringen med 100 kronor mer naturligt 

(begripligt).  

Hon utgår från bråk eftersom eleverna nyligen har arbetat med det. 

Som exempel nämner hon 
2
1

 av 200= 50 % av 200, 
4
1

 av 200 = 25 % av 200. Talet 

som de beräknar delen av varierar. 

Sedan används förläggning av bråk 
5
1

 = 
20*5
20*1

 = 
100
20

 = 20 % osv.  

När det gäller 5/7 är miniräknaren som gäller. 

På frågan vad skiljer introduktionen av procentbegreppet i den snabba gruppen svarar 

hon att då gör hon genomgången fortare och med färre exempel. Läraren Anna 

undervisar om momentet beräkning av procenttalet och delen som i läroboken. 

   Bertil inleder första lektion i procent genom att eleverna får ett blad med olika 

procentuppgifter som de räknar med huvudräkning. Det säger han är en repetition inte 

en fördiagnos eftersom han inte lägger sin undervisning efter elevernas resultat.  Sedan 
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repeterar de tillsammans med 50 %, 25 %, 75 %, 100 %, 10 %, 1 % och 12 % av ett tal 

som exempel talet 400. Eleverna uppmanas att göra beräkningar i huvudet och svara 

högt. Inledningen är upplagt som ett gemensamt resonerande i hela klassen. Vidare går 

han från bråk till procent som till exempel att skriva från 
2
1

, 
4
1

, 
4
3

, 
5
1

, 
5
2

 till 50 %, 25 

% ,75 %, 20 %, 40 %.  

Enligt honom ska eleverna lära sig rutinerna i att beräkna procenttal, delen och det hela. 

När eleverna ska beräkna delen och det hela är det viktigt att de lär sig att omvandla 

från procentform till decimalform. Exempel 23 % av 120 är 0, 23*120. 

Han tycker att beteckningen av 1/100 som 1 % är för abstrakt, därför ska eleverna lära 

sig uträkningsmetoderna. Att förstå och beräkna 23 % av 120 som 23*
100
120

är för 

krångligt, tycker han. 

   Läraren Christer gör genomgång på tavlan med hjälp av overhead och rutigt papper 

för att gå igenom begreppet procent. Sedan följer han boken för att gå genom de tre 

problem i procent, men exemplen som han använder kan skiljas från de i boken.  

   Medan läraren Daniel gör enskild genomgång med eleven om det behövs. I övrigt 

arbetar eleverna själva med att studera metoderna i läroboken och i räkneuppgifterna. 

   Alla lärare använder som undervisningsmaterial läroboken. Några av lärarna använde 

också overhead och egna blad med räkneuppgifter samt mall med beräkningsmetoderna. 

 

Kan du berätta hur du individualiserar momentet procent 

Individualiseringen enligt högstadielärarna består av nivågrupperingar, olika läroböcker 

och arbeta i egen takt. 

Gymnasielärarna nämner också arbete i egen takt som individualisering. De beskriver 

också att eftersom elevgrupperna är små har läraren möjlighet att arbeta individuellt 

med eleven och hitta på egna exempel som känns på rätt nivå för respektive elev. 

Christer låter också eleven göra en egen mall för hur olika typer av % -uppgifter 

hanteras som ett verktyg vid sidan av boken. 

Detta sätt att använda mall för olika procedurer i procentberäkning nämns också av 

läraren Bertil. 

 

Vilka matematiska svårigheter, tror du, kommer att finnas för eleverna och hur 

tänker du lösa dem? 
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Bertil nämner att eleven kan få svårigheter i att övergå från tal i procentform till tal i 

decimalform där kommatecknets placering vållar problem. Som åtgärd beskriver han 

mera träning med detta. 

På gymnasiet har eleven svårighet med att förstå och beräkna det hela om man känner 

delen. Lärarna har inte någon annan strategi utom den som är beskriven i läroboken, 

men istället använder man andra enklare exempel. 
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4.3.2 Behandling av momentet i läroböckerna Tetra och Matematik 3000A. 

 
4.3.2.1 Sammanställning av momentet. 

                                        

                                              Tabell 2 

Procent I boken Tetra I boken  

Matematik 3000A 
Introduktion av begreppet procent Ingår Ingår 

Uppskattning i procent Ingår Ingår ej 

Beräkning av procenttalet Det beskrivs två sätt: 

- andelen skriven i bråkform 

förlängs till bråk med nämnare 100 

- andelen skriven i bråkform 

omräknas med hjälp av 

miniräknaren till decimalform 

Ges   en 

beräkningsformeln  

Dethela
Delen

 

Beräkning av delen Börjar med att beräkna hur 1 % är. Skriver procenttalet i 

decimalform. 

Beräkning av det hela Ingår ej Ingår 

Procentuella förändringar Beräkning av 

höjningen/sänkningen och det nya 

värdet. 

Beräkning av 

höjningen/sänkningen 

och det nya värde. 

Beräkning av 

procenttalet om man 

känner till det gamla 

värdet och höjningen 

eller sänkningen. 

Procentenheter Ingår ej Ingår 

Förändringsfaktor Ingår ej Beräkning av det nya 

värdet genom 

förändrings- faktor. 

Beräkning av 

procenttalet genom 

förändringsfaktor. 

Promille och ppm Ingår ej Ingår 
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4.3.2.2 En djupare undersökning av momentet ”beräkning av delen”. 

 

Bok Tetra 

Momentet inleds med ett exempel och dennes uträkning.  

”Under skolresa stanna 7a vid en chokladfabrik. Eleverna få 15 % rabatt på allt de 

köper. Marco köper en chokladkask. Ordinarie pris på asken är 40kr. Hur mycket får 

Marco betala för chokladasken?” 

1 % av 40 kr är  
100
40

= 0,40 kr 

15 % är då 15 * 0,40 kr = 6 kr 

Därefter följer räkneuppgifter där eleverna uppmanas att först beräkna 1 % av talet och 

sedan en viss antal procent av samma tal. 

Detta följes av några benämna uppgifter där eleverna ska beräkna delen. 

Benämnda uppgifterna är enkelformulerade utan onödigt information. Textinnehållet 

kommer från elevens vardag och uppfattas som lätt begripligt. 

Talen som ingår i uppgifterna är heltal med ett, två eller tre siffror. 

Ett exempel från boken: ”I Markos klass finns det 24 elever.75 % av klassens elever 

köper choklad. Hur många elever motsvarar det?” 

 

 

Bok Matematik 3000A 

Författarna presenterar beräkningsproceduren med ett exempel. 

”Hur mycket är 30 % av 200 kr?” 

1 % av 200 kr är 
100

1
 av 200 kr = 2 kr 

Men 0,01*200 kr =2 kr dvs. 

1 % av 200 kr = 0,01 *200 kr = 2 kr och 

30 % av 200 kr = 30*0,01*200 kr = 0,30*200 kr = 60 kr 

Vi kan då skriva  

30 % av 200 kr = 0,30*200 kr = 60 kr 

 

Räkneuppgifterna som eleverna ska arbeta med börjar med uppgifter där eleverna 

stegvis ska beräkna delen. Med andra ord de uppmanas först att skriva procenttalet i 

decimalform och sedan att ställa upp på samma sätt som i den uträknade exemplet. 

Procenttalet i uppgifterna kan vara både heltal och tal i decimalform, som t ex. 3,5 %. 
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De benämnda uppgifterna behandlar problem av elevens vardag men också utanför det 

området, som exempel årsränta, räntesats, löneökning/löneminskning. 

Det finns två grupper benämnda uppgifter i boken: 

- i den första kan man använda likadan tankesätt som i det uträknade exemplet. 

Som ett exempel är uppgiften: ”Vid en kvalitetskontroll av olika typer av 

skruvar var 0,67 % defekta. Hur många var defekta om man testade 1200 

stycken?” 

- den andra typen av benämnda uppgifter kräver flera beräkningsoperationer än i 

det uträknade exemplet. Här är ett exempel på en uppgift: ”En butik gav en dag 

20 % rabatt på kaffepriset. Det ordinarie priset var 46 kr/kg. Hur mycket sparade 

Mikael på rabatten då han köpte 4 kg?” 

 

4.3.3 Analys  

Skolverkets intentioner med de nuvarande läro- och kursplanerna är att minimera 

centralstyrningen och ge läraren större frihet att utforma sin undervisning. Det skulle 

förverkligas genom konkretisering av uppnåendemålen i den lokala arbetsplanen 

(Skolverket, 2005). 

Det visade sig under intervjuerna att denna konkretisering av kursplanens uppnående 

mål inte görs eftersom lärarna planerar sin undervisning av procent genom att utgå från 

sin erfarenhet eller läroboken. Lärarna nämnde inte att de skulle ha grundat planeringen 

efter kursplanen eller lokala arbetsplan. Något samarbete mellan lärare på de två 

skolorna, angående progressionen i eleverna kunskaper i det studerade området, 

nämndes inte. 

   Från intervjuerna framgår att lärarna Anna, Bertil och Christer planerar introduktion 

av begreppet procent på likartat sätt, nämligen genom att förankrar procent med 

begreppet bråk. Kopplingen till räkning med bråk är väsentlig eftersom procenttalet 

anger en andel, en bråk del, av något enligt författarna till ”Baskunskaper i matematik – 

för skola, hem och samhälle” (Löwing & Kilborn, 2002).  

Matematikämnets uppbyggnad, enligt Brandell (2001), styr till stor del hur läraren 

lägger upp sin undervisning. Det krävs vissa förkunskaper för att ta till sig nya 

ämnesstoff. Lärarnas inledning av moment procent, genom att utgå från bråkbegreppet, 

är ett exempel på detta. Om lärarna medvetet lägger upp sin undervisning, utgående från 

sin didaktiska kompetens, eller omedvetet efter läroboksupplägget har denna studie inte 

inriktat sig att få svar på. 
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   I den inledande fasen är det viktigt att eleverna lär sig förstå och lösa procenttal med 

hjälp av huvudräkning och att uppskatta i procent som framgår av intervjuerna med 

högstadiets lärare. Detta återfinner jag också i uppläggningen av moment procent i den 

undersökta läroboken Tetra för högstadiet.  

   Gymnasielärarna avsätter inte så mycket tid till begreppsintroduktionen. Troligen de 

förlitar sig på att eleverna har inhämtat dessa kunskaper i högstadiet. Viss skillnad finns 

mellan de två gymnasielärarna i arbetsformen, individuell genomgång av begreppet hos 

läraren Daniel, respektive gemensamgenomgång hos läraren Christer.  

   Att lärarna i min studie planerar och undervisar i stort sett efter läroboken är inte 

utmärkande för bara de undersökta skolorna. I skolverkets rapport ”Lusten att lära” 

(Skolverket, 2003) uppmärksammas att majoriteten av matematiklärarna på högstadiet 

och gymnasiet lägger sin undervisning nära läroboken. Enligt rapporten är det kravet 

som lärarna känner på sig att strukturera och gå igenom ett omfattande 

undervisningsinnehåll för att alla eleverna uppnår minst G- betyg som gör att de faller 

tillbaka på traditionen. 

   Jämförelsen av undervisningen på högstadiet och gymnasiet av moment ”beräkning av 

delen” underlättades av att lärarna har samma upplägg och metoder som i läroboken de 

använder. Granskningen av hur de två läroböckerna, boken Tetra och boken Matematik 

3000A, behandlar momentet ”beräkning av delen” tyder på följande skillnader. 

Gymnasieboken Matematik 3000 A innehåller mer komplicerade uppgifter som innebär 

svarare numeriska uträkningar, flera steg i uträkningen samt uppgifternas 

tillämpningsområden kan vara mer främmande för eleven.  

Böckerna och därefter lärarna behandlar uppgifterna i momentet ”beräkning av delen” 

med tillämpning av olika tankeformer. I boken Tetra för högstadiet förekommer B-

tankeformen. Medan i boken Matematik 3000 A för gymnasiet kan man se den så 

kallade A-tankeformen, dvs. decimalformsmetoden. Enligt Unenge (1988) är A–formen 

en generell tankeform och leder till elevens matematiska utveckling.  Därför kan man 

anta att eleverna på högstadiet respektive på gymnasiet erfar olika tankeformer för att 

skapa förståelse samt procedurkunskap.  Unenge framhåller att B- tankeformen är mer 

naturligt och lättare för elev att använda. Men på gymnasiet ska eleverna övergå till en 

mera abstrakt tankeform eftersom den kommer senare att behövas vid inlärning av 

matematisktstoff. 

 Anderberg (1992) och Unenge (1988) uppmärksammar att de två beräkningsmetoderna 

ska diskuterar och jämföras med varandra. Vikten av hur gymnasielärarna övergår till 
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A-tankestrukturen betonas av Unenge. I annat fall kan det uppkomma en mekanisk 

användning och eleverna få svårigheter med att förstå den. 

Från lärarintervjuerna framkom att eleverna i den snabba och mellangruppen på 

högstadiet, som undervisas efter läroboken Matte till 1000, erfar samma tankestrukturer 

som gymnasieeleverna.  

Löwing och Kilborn (Löwing.M & Kilborn W, 2002) understryker att denna teknik 

(decimalformsmetoden) kan används antingen för att lotsa eleverna förbi 

procentbegreppets kärna eller för att effektivisera uträkningen om eleven har 

begreppsförståelse. Detta så kallade A- tankeform enligt Unenge är ett mer 

utvecklingsbart tankesätt, nämligen när eleverna ska arbeta med förändringsfaktor, ränta 

- på ränta, funktioner mm. 

Om högstadielärarna lotsar vissa elever till rätt svar, så kan det leda till svårigheter när 

de ska arbeta med matematiskstoff i procentområdet senare på gymnasiet. 

Läraren Bertils betoning på inlärning av regler och hans antydan att vissa elever har 

svårt att förstå 23 % av 120 som 23*
100
120

och istället ska de tränas på att skiva 23 % i 

decimalform kan jag tolka som en lotsning. 

Samtidigt som intervjuerna visade på många likheter mellan lärarnas 

undervisningsupplägg, så kunde jag se några skillnader när lärarna undervisade 

högstadieelever bara mot uppnåendemålen. Den skillnaden som har störts relevans till 

min studie är de olika tankestrukturerna som pressenteras för eleverna beträffande 

momentet ”beräkning av delen”. 

Denna ovan nämnda skillnad tillsammans med ett mycket utökat matematiskstoff i 

området procent i boken Matematik 3000A (se tabell 2) visar på att stegen till 

Matematik A kommer att upplevas stort för de elever som läser boken Tetra på 

högstadiet. 
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5 Diskussion 

Då den befintliga uppfattningen är att kursen Matematik A är en repetition på 

grundskolans matematik ställde jag mig frågande varför många elever på gymnasiet 

särskilt på de yrkesförberedande programmen inte klarar det nationella provet så bra och 

har svårt att uppnå G-betyg i kursen.  

Varför finns denna uppfattning när ämnet matematik på gymnasiet enligt skolverkets 

styrdokument (Skolverket, 2000c) är en fördjupning och breddning av de matematiska 

kunskaper som eleverna har inhämtat på grundskolan?  

I skolverkets rapport ”Lusten att lära” (Skolverket, 2003) diskuteras kursplanens 

strävande- och uppnåendemål i matematik A och uppfattningen är att kursplanen 

innehåller endast mycket marginella tillskott i stoffet utöver grundskolans kursplan. 

Mitt resultat från granskningen av respektive kursplan ger ett tydligt svar på existensen 

av en progression i matematiken från grundskolan till gymnasiet. Det var lätt att se att 

en breddning finns beträffande kunskapsmålen, däremot var det betydligt svårare att 

avgöra hur stor skillnad är mellan matematiken på grundskolan senare år och gymnasiet. 

Det påpekas i flera rapporter att lärare uppfattar att kursplanerna är svårtolkade samt att 

de behöver mer konkreta hänvisningar med tolkning av målen och betygskriterierna. I 

min studie märkte jag detta problem tydligt.  

 

   Enligt rapporten ”Lusten att lära” (Skolverket, 2003), förefaller det klart att kurs A för 

samtliga elever har karaktären att befästa baskunskaper inom det stoff som behandlas på 

grundskolan. 

Min studie kan bekräfta att för vissa elever kan det förhålla sig på ovan beskrivna sättet, 

men inte för samtliga.  

Utgår man att lärarna undervisar efter den valda läroboken och inte tillför i sin 

undervisning flera matematiska moment utöver dessa i läroboken, så kommer eleverna 

att anskaffa sig olika matematiska kunskaper beroende på vilken lärobok de använder.  

Man kan anta att elever som använder bok Tetra på grundskolan åk. 7-9 får erfara ett 

mindre matematiskstoff. Medan de elever som på högstadiet har använt boken Matte till 

1000 har arbetat med många flera matematiska moment än eleverna som läser sedan på 

gymnasiet boken Matematik 3000A.  

   Ställer man sig frågan om vilka elever vanligast kommer in på yrkesförberedande 

gymnasieprogram kan svaret komma från de flesta gymnasiematematiklärarna. Svaret är 
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uppenbart från vilken nivågrupp (snabba, mellan- eller långsamma gruppen) eleverna 

kommer och vilken bok de använde under läsåren på högstadiet. 

   I rapporten ”Lusten att lära” (Skolverket, 2003) framgår att elever som har fåt G- 

betyg i matematik på grundskolan upplever att de sakna kunskaper i matematik när de 

kommer till gymnasiet. Kan det vara så att dessa elever kommer från den så kallade 

långsamma gruppen och har undervisats efter en bok liknande basboken Tetra på 

högstadiet? Om min antagande stämmer med verkligheter, så kan elevernas svårigheter i 

matematik A härröras till skillnaderna i matematiken på högstadiet respektive 

Matematik A på gymnasiet. I läroböckerna, basboken Tetra för högstadiet och bok 

Matematik 3000 A för gymnasiets yrkesprogram, kunde jag avläsa en tydlig skillnad i 

behandlingen av matematiska stoffet i avseende djupet och abstraktionsnivån. 

Intervjuerna visar att lärarna planerar sin undervisning av momentet procent på snarlikt 

sätt. Det är en traditionell undervisning med lite variationer och inge inslag av 

laborationer eller annan material än läroboken.  

Ändå viss skillnad existerar som är av betydelse för min undersökning och kan komma 

att påverka elevernas inlärning och utveckling i matematik. 

 

Om de skillnader i matematikkurserna som visar sig i resultatet kan vara orsak för 

gymnasieelevernas svårigheter i kurs A är svårt att avgöra. Problemet med elevernas 

prestationer och betyg är mycket komplext och behöver mer omfattande forskning. Men 

dessa skillnader troligen utgör en del i problemet.  
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Bilaga 1                   

                              Matematiska moment i boken Matte till 1000     

                Bok 7                                        Bok 8                                           Bok 9 
Aritmetik 
Hela tal –platsvärde, addition och 
subtraktion, kort division, 
multiplikation och division med 
10; 100; 1000 samt multiplikation 
och division med 0,1; 0,01; 0,001.  
Tal i decimalform med en och två 
decimaler – platsvärde, addition 
och subtraktion.  
Multiplikation av hel tal med 
decimaltal. 
Division av hel och decimal tal 
med decimal tal. 
Avrundning och överslagsräkning.  
Prioriterings regler. 
Bråk i olika former – addition och 
subtraktion av enkla bråk. 
Procent – beräkning av 
procenttalet och delen. 
Procentuella förändringar.  
Tillämpningar av procent - ränta, 
rabatt och moms. 

Aritmetik 
Hastighet 
Negativa tal – addition, 
subtraktion, multiplikation och 
division. 
Gällande siffror. 
Procent- beräkning av det hela. 
Förändringsfaktor. 

Aritmetik 
Multiplikation och division av bråk 
med hel tal. 
Multiplikation och division av bråk 
med bråk. 
Procentenheter. 
Promille och Ppm. 
Potenser.  
Grundpotensform för stora och små 
tal. 

Geometri 
Enheter för längd, area, volym, tid 
och temperatur samt enhetsbyte. 
Vinklar – mäta och rita 
Vinkelsumma i triangel och 
fyrhörning. 
Geometriska figurer – triangel, 
parallelltrapets, parallellogram, 
rektangel, romb och kvadrat. 
Area och omkrets på triangel, 
parallellogram rektangel och 
kvadrat. 

 Geometri 
Skala 
Cirkel – beräkna omkretsen, 
arean, cirkelsektorns area och 
cirkelbågens längd. 
Rymdgeometri – volym och area 
på rätblock, prisma, cylinder, 
pyramid, kon och klot. 

Geometri 
Likformighet - begrepp och räkning 
med likformighet. 
Kvadratrötter. 
Enkla andragradsekvationer. 
Pytagoras sats. 
Translation, rotation, spegling och 
symmetri. 

Algebra 
Numeriska uttryck - räkneregler, 
upptäcka mönster. 
Algebraisk uttryck – beräkna 
värdet 
Ekvationer - lösa genom prövning. 

Algebra 
Algebraisk uttryck – ställa upp 
och tolka, beräkna och förenkla. 
Ekvationer – skriva och läsa, lösa 
enkla samt lösning i  
flera steg. 
Tillämpning av ekvationer –tal-, 
procent- och geometriproblem 
löses med ekvationer. 

Algebra och funktioner 
Algebraisk uttryck – ställa upp och 
tolka, beräkna och förenkla 
Förenkling av uttryck med potenser  
Förenkling av beräkning av 
andragradspolynom.  
Ekvations lösning. 
Koordinatsystem – avläsa 
koordinater, pricka punkter. 
Funktioner framställda med formell, 
värdetabell och graf - avläsa och 
tolka  
Från formell till tabell och graf. 
Linjär funktion. 

Statistik 
Tolka data från tabell och stapel -, 
stolp - och linjediagram. 
Lägesmått (medel- och typvärde 
samt median). 

Statistik 
Frekvenstabeller. 
Lägesmått. 
Diagram - rita och tolka data från 
stapel-, stolp-, cirkel- och 
linjediagram samt histogram. 

Statistik o sannolikhetslära 
Diagram- rita och tolka data från 
stambladdiagram och lådagram. 
Sannolikhet - beräkning vid 
enkla slumpförsök. 
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Bilaga 2 
  

                       Matematiska moment i Tetra basbok  
 

                       Bok A                                                   Bok B                                        Bok C 

Aritmetik 
Hela tal – platsvärde, addition 
och subtraktion, kort division, 
multiplikation och division med 
10, 100, 1000.  
Tal i decimalform med en och 
två decimaler – platsvärde, 
addition och subtraktion. 
Avrundning och 
överslagsräkning.  
Prioriterings regler. 
Bråk – förlänga och förkorta. 
Från tal i bråkform till tal i 
decimalform. 
Procent - beräkning av 
procenttalet samt delen. 

Aritmetik 
Multiplikation och division av 
hela tal med tal mellan 0 och 1. 
Negativa tal – addition 
Potenser, tio-potenser och 
grundpotensform. 
Bråk med lika nämnaren – 
addition och subtraktion. 
Multiplikation av bråk med hel 
tal. 
Procentuella förändringar.  
 

Aritmetik 
Repetition bok A och B 

Geometri 
Längdenheter - omvandla 
Omkrets på månghörning och 
cirkel. 
Vinklar – mäta och rita  
Vinkelsumman i en triangel. 
Rätvinkliga, likbenta och 
liksidiga trianglar – speciella 
egenskaper 

Geometri 
Areaenheter oh enhetsbyte 
Triangels, cirkels och 
parallellogrammens area. 
Skala 

Geometri 
Volymenheter och enhetsbyte 
Rymdgeometri – volym på kub, 
rätblock och cylinder..  
 

Algebra 
Variabel 
Algebraiskt uttryck – tolka, 
skriva och beräkna. 
Förenkla algebraiskt uttryck 
med en och två variabler. 
Enkla ekvationer av typ  
x + 2 = 5 – lösa och tolka. 

Algebra och funktioner 
Ekvationer av typ 2x +4 =10 - 
lösa med ”täcka över” och ”göra 
lika” metoden 
Koordinatsystem – pricka och 
avläsa punkter. 
Funktion uttryckt med tabell och 
graf - avläsa och tolka  
Proportionalitet. 

Algebra och funktioner 
Repetition bok A och B. 
Repetition bok B 

Statistik 
Tolka data från tabell, stapel-, 
cirkel- och  
linjediagram.  
Lägesmått -beräkning av 
medelvärde och median. 
 
 

Statistik 
 

Statistik o sannolikhetslära 
Medel- och typvärde samt median – 
avläsa och beräkna dem från tabeller 
och diagram. 
Frekvens i antal och relativ frekvens. 
Stolpdiagram – avläsa och tolka data. 
Sannolikhet - beräkning vid 
enkla slumpförsök. 
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Bilaga 3 

 

           Matematiska moment i boken Matematik 3000-kurs A 
 

Aritmetik 
Negativa tal – addition och subtraktion och tillämpning i tidszoner 
Bråk – förlänga och förkorta.  
Bråk med lika och olika nämnaren - addition och subtraktion. 
Del av det hela 
Avrundning och överslagsräkning 
Procent - – beräkna procenttalet, delen och det hela. 
Procentuella förändringar.  
Procentenheter, promille och ppm 
Förändringsfaktor 
Geometri 
Omkrets och area på rektangel, parallellogram, triangel, parallelltrapets och cirkel samt omvandling 
av areaenheter. 
Volym och area på rätblock, cylinder och klot.  
Volym på kon, prisma och pyramid. 
Volymenheter – omvandling. 
Vinkelsumma i triangel och fyrhörning 
Rätvinkliga, likbenta och liksidiga trianglar – speciella egenskaper 
Skala 
Likformiga trianglar. 
Pythagoras sats och kvadratrötter. 
Spegling och symmetri. 
Algebra och funktioner 
Variabler. Algebraisk uttryck – ställa upp och tolka, beräkna och förenkla. 
Formler – ställa upp 
Enkla linjära ekvationer – lösa, ställa upp och tolka 
Koordinatsystemet - avläsa och pricka punkter. 
Funktioner framställda med värdetabell och graf – avläsa och tolka 
Potensbegreppet, potensregler och potenser med negativ exponent. 
Enkla potensekvationer – ställa upp, tolka och lösa. 
Linjära och enkla exponentialfunktioner – ställa upp, tolka, använd och åskådliggöra.  
Statistik 
Avläsa och tolka data från stapel-, stolp-, cirkel-, stam - blod-, och linjediagram samt histogram. 
Lägesmått - beräkning av medelvärdet och medianen samt avläsning av typvärdet.  
Sammanställa data i frekvenstabell med antal och relativ frekvens samt stam – bladdiagram. 
Rita stapel-, stolp- och linjediagram. 
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Bilaga 4 
 
 
                                              Intervjufrågor 
 
 
Kan du beskriva hur du planerar momentet procent? 

Vad stödjer dig på när du planerar momentet, till exempel tittar du i kursplanen eller 

arbetsplanen? 

Hur mycket följer du läromedlen, till exempel bokens upplägg av momentet, de räknade 

exemplen, mm… 

Kan du beskriva hur du introducerar momentet procent? 

Kan du berätta hur du individualiserar momentet procent 

Vilka matematiska svårigheter, tror du, kommer att finnas för eleverna och hur tänker 

du lösa dem? 
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