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Sammanfattning 

 
Detta är en studie och jämförelse av den första läroplanen för grundskolan (lgr 62) och den 

som vi arbetar med just nu (lpo 94). Jag har tittat speciellt på innehållet och kriterierna i 

ämnet matematik.  

I inledningen har jag också tittat på hur svenska grundskoleelever har presterat i de 

internationella studier t.ex. PISA som görs med jämna mellanrum. Där har resultaten varierat 

med åren och jag kan inte se någon koppling till rådande läroplan, möjligen har jag inte tittat 

tillräckligt noga på sambanden. 

Vi har under de här åren gått från en detaljstyrd kursplan i matematik till en väldigt allmänt 

hållen sådan. Innehållet i matematikämnet har minskat. Däremot har vi fått tydligare regler, 

om hur betygen skall sättas i förhållande till elevens kunskaper. En utredning (SOU 2007:28)  

som nyligen lagts fram föreslår att målen och kriterierna i matematik görs ännu tydligare. 



 3 

Innehåll 

1 Inledning....................................................................................................................................................... 4 

2 Syfte och frågeställningar. .......................................................................................................................... 5 

3 Teoretisk bakgrund ..................................................................................................................................... 5 

3.1 Historia................................................................................................................................................. 5 
3.2 Folkskolan............................................................................................................................................ 6 
3.3 En ny skolform växer fram. ................................................................................................................. 7 

3.3.1 Enhetsskolan............................................................................................................................... 8 
3.4 Grundskolan......................................................................................................................................... 8 

4 Metod............................................................................................................................................................ 9 

5 Resultat och analys .................................................................................................................................... 10 

5.1 Mål och riktlinjer ............................................................................................................................... 10 
5.1.1 Läroplanen 1962....................................................................................................................... 10 
5.1.2 Lpo 94....................................................................................................................................... 10 
5.1.3 SOU 2007:28............................................................................................................................ 11 
5.1.4 En jämförelse av målen och riktlinjerna. .................................................................................. 11 

5.2 Bedömning och betygsättning............................................................................................................ 12 
5.2.1 Läroplanen 1962....................................................................................................................... 12 
5.2.2 Lpo 94....................................................................................................................................... 13 
5.2.3 SOU 2007:28............................................................................................................................ 13 
5.2.4 En jämförelse av bedömningen ................................................................................................ 13 

5.3 Kursplaner i matematik ...................................................................................................................... 14 
5.3.1 Målen för matematiken i grundskolan 1962 ............................................................................. 14 
5.3.2 Huvudmomenten i matematik på högstadiet 1962 ................................................................... 14 
5.3.3 Anvisningar och kommentarer ................................................................................................. 15 
5.3.4 Lpo 94....................................................................................................................................... 16 
5.3.5 Ämnets syfte och roll i utbildningen. ....................................................................................... 16 
5.3.6 Mål att sträva mot..................................................................................................................... 16 
5.3.7 Ämnets karaktär och uppbyggnad. ........................................................................................... 17 
5.3.8 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret............................................ 17 
5.3.9 Bedömning i ämnet matematik................................................................................................. 18 

5.4 SOU 2007:28 ..................................................................................................................................... 18 
5.4.1 Syfte ......................................................................................................................................... 19 
5.4.2 Mål för undervisningen ............................................................................................................ 19 
5.4.3 Huvudsakligt innehåll............................................................................................................... 19 
5.4.4 Grund för bedömning. .............................................................................................................. 19 
5.4.5 Jämförelse av kursplanerna. ..................................................................................................... 20 

6 Läromedel .................................................................................................................................................. 20 

6.1 Matematik för enhetsskolans alt. kurs 1, åk 9. ................................................................................... 20 
6.1.1 Geometri I och II ...................................................................................................................... 21 
6.1.2 Procent...................................................................................................................................... 23 
6.1.3 Kvadrater .................................................................................................................................. 24 

6.2 Matematikboken Z grön och röd........................................................................................................ 24 
6.2.1 Geometri och rymdgeometri..................................................................................................... 25 
6.2.2 Procent...................................................................................................................................... 26 
6.2.3 Kvadrater .................................................................................................................................. 27 

6.3 Jämförelse av läromedlen................................................................................................................... 27 
7 Diskussion och slutsats .............................................................................................................................. 28 



 4 

Inledning 

Min upplevelse av hur människor minns matematiken från skolan är sådan att de som senare i 

livet på något sätt använder matematik i sitt yrke, t.ex. mattelärare och ingenjörer och ett fåtal 

andra hävdar att man lärde sig mycket mer och bättre matte förr i skolan. Medan en stor grupp 

hävdar att de aldrig förstod matematiken i skolan.  

Denna känsla har fått mig nyfiken på hur och om matematikundervisningen har förändrats i 

grundskolan.  

Att ta reda på hur direktiv via kursplaner och övriga styrdokument har förändrats för lärarna, 

kan kanske ge en fingervisning om hur matematikundervisningen har förändrats. Eftersom 

stora förändringar är på gång inom skolan efter regeringsskiftet är det intressant att titta på 

vad som möjligen kan hända i framtiden. 

Det finns undersökningar och utvärderingar t.ex. (NU-03), från skolverket år 2003 som visar 

att svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats jämfört med tidigare jämförbara 

utvärderingar från 1992 och 1995. [1] 

Man kan också läsa i samma utvärdering att internationella studier visar att svenska 13-

åringar hade signifikant bättre resultat i matematik 1995 än 1964 och 1980. 1995 var Sverige 

ett genomsnittsland medan de svenska 13 åringarna vid de två tidigare undersökningarna låg 

klart under genomsnittet. Dessa resultat antyder att de som gick i den tidiga grundskolan hade 

sämre matematikkunskaper än vad eleverna har idag, samt att eleverna har något sämre 

kunskaper i matematik idag än på 1990 talet.  

PISA undersökningarna år 2000 och 2003 där de svenska 15-åringarna hamnade ungefär på 

mitten av den övre halvan bland OECD länderna, antyder också att svenska elever idag 

hävdar sig hyggligt vid en internationell jämförelse. [2] [3] 

Jag förutsätter att myndigheternas avsikter är och har varit att svenska elever skall vara bra i 

matematik, ha en god förståelse samt hävda sig bra vid internationella jämförelser.  

Vid en jämförelse av betygen för åk 9 1994 och 2005 visar det sig att 11,8 % av eleverna år 

2005 har högsta betyget (MVG), medan endast 7,4 % av eleverna fick betyget 5 år 1994. 

(Statistiken är hämtad från skolverkets hemsida). Jag inser att denna jämförelse haltar då det 

rör sig om två helt skilda betygsystem, de relativa betygen från 1994 kan inte jämföras med de 

målrelaterade betygen som vi har idag. Jag tycker likväl att det är intressant att det har skett 

en sån markant ökning av elever som har högsta möjliga betyg på dessa 11 år, och vid 

övergången till ett nytt betygsystem 
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1 Syfte och frågeställningar. 
 
Nästan 50 år har gått sedan grundskolans införande, jag är intresserad av vad som har hänt i 

matematikämnet under den tiden.  

Syftet med examensarbetet är att jämföra vilka krav som ställdes på lärare och elever enligt 

1962 års läroplan och vad dagens läroplan kräver av dessa grupper, i matematikämnet. 

Jag vill ta reda på hur dessa krav har formulerats och hur (eller om) de har ändrats över tiden. 

Vilka mål och riktlinjer kommer att gälla i den nya skolan? Där kunskapen skall hållas högt 

enligt de signaler vi har fått. 

På vilket sätt har läromedlen förändrats? Har det hänt något alls med verktygen som lärare 

och elever använder sig av. 

Jag kommer inte att kunna se om svenska elever är bättre eller sämre i matematik nu än då 

grundskolan startade 1962, men jag kommer förhoppningsvis att kunna visa hur den del av 

lärarnas arbete som styrs av läroplanerna och betygskriterierna har förändrats genom åren, 

samt vilka tankar det finns på att förändra styrdokumenten. 

Jag har dock inga planer på att försöka visa om det var bättre eller sämre förr eller om det 

kommer att bli bättre i framtiden.  

 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Historia 
Det fanns en muntlig berättartradition från medeltiden som är välbekant med bl.a. lagsagor, 

visor och ballader. Denna tradition användes sedan av kyrkan då det fanns krav på att alla i 

socknarna skulle kunna Fader vår och ett antal andra böner utantill. Dessa böner samt en rad 

andra kyrkliga texter och föreskrifter skulle barnen kunna utantill, enligt en kyrklig 

manifestation från 1215, vid sin första nattvardsgång vid 7-12 årsålder, de ansågs då kunna 

skilja på gott och ont. Ur detta växte en folkbildning fram på det kyrkliga området, via 

husförhör och liknande. 

De första skolorna kom till de svenska städerna på 1200-talet, det var kloster- och domskolor 

samt enklare barnskolor. 1477 öppnades även ett universitet i Uppsala.  

Efter reformation råkade denna tidiga skoltradition i förfall, men en viss prästubildning 

återupptogs 1540 och domkapitlen blev ledande vid upprustningen av ett nytt skolsystem.  

Det fanns under 1600-talet möjlighet för socknarna att ordna skolor bekostade av 

överskjutande skattemedel, detta utnyttjades främst i Dalarna. Under 1700 och 1800 talen 
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växte skolan fram och fick ett starkare stöd i samhället då man inte bara behövde kunna läsa 

utan även skriva och räkna för att få ta nattvarden. Utvecklingen i samhället ledde mot en 

allmän skola, folkskolan.  [4]  

2.2 Folkskolan 
 
Den 18 juni 1842 utfärdade regeringen kongl Majt:ts Nådiga Stadga angående 

Folkundervisningen i Riket, hädanefter skulle det i varje församling i städerna och i varje 

socken på landet finnas minst en skola med utbildad lärare. Detta skulle genomföras inom 5 

år. Staten var ansvarig för lärarutbildningen och i varje stiftstad samt i Stockholm skulle 

lärarseminarier inrättas. Folkskolans kurser 1842 omfattade läsning, skrivning, räkning, 

kristendomskunskap och biblisk historia, geografi, naturkunskap, gymnastik och sång.  [5]. I 

folkskolestadgan från  1842 fanns vissa minimikrav och nödiga kunskaper som mål, i 

matematikämnet skulle man kunna de fyra räknesätten i hela tal.[6]  

Den undervisningsmetod som förespråkades i folkskolan var lancastermetoden eller 

växelundervisning. Alla elever oavsett ålder skulle undervisas av en lärare, det kunde vara 

upp till två hundra barn samtidigt. De yngsta var 5-6 år och de äldsta 14-15 år. Barnen delades 

in i cirklar beroende på deras kunskaper, och varje cirkel förestods av en äldre försigkommen 

elev, en s.k. monitör.[7] Lektionerna började med tavelexersis. En lektion i räkning skall, 

enligt Dahms lärarhandledning från 1846, se ut så här: 

” Signal med klockan. 
a) Begge armarne i kors, horisontelt framsträckta – barnen likaså. 
b) Armarne böjas nedåt – barnen taga den framför dem hängande taflan. 
c) Armarne skiljas och höjas till den ställning, som de vid a innehade – barnen svänga om taflan och hålla den 

rätt midt för munnen. 
d) Armarne nedsänkas hastigt mot kathedern – nu höres endast en stöt af taflorna, som på långsidan nedstötas 

mot bänken. 
e) Armarne föras framåt – taflorna lika så. 
f) Armarna dragas hastigt tillbaka – barnen släppa taflorna. 

Signal med klockan. 
Högra armen uppföres till munnen – barnen likaså. 
Armen nedföres hastigt mot kathedern – taflorna göras rena. 
Tabeller utdelas 
Signal med pipan – räkningen börjar.” 
 

Detta är vad som beskrivs i lärarhandledningen, hur verkligheten såg ut vet vi inte, som den 

kände debattören och redaktören Åke Isling, påpekar i sin artikel i jubileumsantologin ”Ett 

folk börjar skolan”. Isling har varit verksam på alla nivåer i skolan och har på senare år 

forskat kring våra skolreformer. [21] 

Växelundervisningen kritiserades hårt redan från början dels för att den ofta ledde till 

mekanisk upprepning av utantillkunskaper, dels för att föräldrar tyckte det var onödigt att låta 

de äldre barnen gå kvar i skolan då de enbart fick ägna sig åt att undervisa andra barn. Den 
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försvann helt från skolan efter utgivandet av den första läroplanen för folkskolan, 1878 års 

normalplan.[7] [8] 

Det kom sedan ut ett antal planer och dokument som kan sägas motsvara dagens kursplaner, 

den mest genomgripande var: 1919 års undervisningsplan för rikets folkskolor. Denna stadga 

innehöll kursplaner som angav innehållet i varje årskurs. I matematik åk 6 (sista året för 

många) skulle man behandla enklare decimalbråk och allmänna bråk, uppgifterna med 

allmänna bråk skulle ha liten nämnare och användning i det praktiska livet. För sjunde klass 

var det ändamålsenliga procent och ränteuppgifter, samt enkla ekvationer som gällde. Detta 

var styrdokumentet för skolan ända fram till 1955 då man fick en ny plan där inget 

sensationellt hände inom matematikens område, utan tyngdpunkten låg på de fyra räknesätten 

där det var viktigt att öva de mekaniska färdigheterna genom mycket tyst sifferräkning. [6] 

Mest anmärkningsvärt med denna kursplan för folkskolan är tidpunkten den läggs fram, 

eftersom försöket med nioårig enhetsskola är i full gång och folkskolan endast har några år 

kvar. 

2.3 En ny skolform växer fram. 
 
Under 1900 talet utvecklades det parallella skolsystemet, 1905 delades läroverken upp i en 6 

årig realskola och ett fyraårigt gymnasium. Elever mellan 9 och 12 år kunde söka till 

realskolan om de hade kunskaper som motsvarade åk 3 i folkskolan. Det krävdes dock inte att 

eleven hade gått i folkskolan i 3 år. Utan folkskolan och läroverket var helt åtskilda. Detta 

ändrades dock med folkskolestadgan1928 då man knöt ihop folkskolan med realskolan så att 

krävdes att man hade gått folkskolans fyra första årskurser för att få börja på realskola. Mellan 

åren 1909 till 1972 fanns den såkallade mellanskolan, som var en frivillig kommunal 

påbyggnad, examen från mellanskolan jämställdes med examen från den statliga realskolan. 

[9] 

År 1940 tillsattes den skolutredning som innebar startskottet för den stora omorganisationen i 

skolan. Ecklesiastikminister Gösta Bagge som var ordförande för utredningen ansåg att 

följande punkter var av särskild vikt att  få utredda:  

”1) folkskolans undervisningsplan, 2) fortsättningsundervisningens uppgift och anordning, 3) 
hjälpklassundervisningen, 4) real och flickskolans organisation samt anknytning till folkskolan, 5) 
gymnasiets organisation, 6) examensproblemet och 7) utbildningsbehovet för olika ändamål och i 
skilda landsdelar.” [10] 
 

Denna utredning lämnade under åren 1940- 1947 tio rapporter på tillsammans över 4000 

sidor.  
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Efter krigsslutet tillsatte den nya regeringen 1946 års skolkommission som skulle fortsätta och 

vidareutveckla det arbete som 1940 års utredning redovisat. 1946 års kommission blev den 

som förberedde för den kommande grundskolan. År 1948 lade denna kommission fram sitt 

betänkande där den föreslog en nioårig grundskola för alla barn i Sverige som sedan kunde 

byggas på med ett treårigt gymnasium, fyraårigt för dem som önskade studera vidare på 

högskola eller universitet. [10] 

Kommissionen hade även synpunkter på själva undervisningen och ifrågasatte den sedan 

medeltiden förhärskande undervisningsmetoden ”frågor och svar” och påpekar att detta inte 

ger utrymme för några egna initiativ från eleven. Man lade också fram förslag på hur 

undervisningen kunde differentieras genom att man t.ex. i matematik ger eleverna olika svåra 

uppgifter inom samma område.[6] 

  

2.3.1 Enhetsskolan 
1949 startades en försöksverksamhet med en obligatorisk nioårig enhetsskola och 1950 

beslutade riksdagen om ett tioårigt försök med en nioårig enhetsskola. Denna 

försöksverksamhet började med 2483 elever 1949 och avslutades 1962 med 436 595 elever.  

I enhetsskolan fanns dels differentierade klasser, där man i åk 9 delades in i 9g , 9y och 9a, 9g  

motsvarade första ring i ett fyraårigt gymnasium, 9y var yrkesinriktat och 9a syftade till 

fortsatta studier av mer allmän karaktär, det fanns också sammanhållna klasser. 

Utvärderingarna av dessa olika former ledde fram till högstadiet med olika linjer. 

Varje år lämnade skolöverstyrelsen rapport till riksdagen om verksamheten.  Riksdagen 

fattade 1956 beslut om att en nioårig obligatorisk grundskola skulle införas med start 1962, 

övergången från folkskola/realskola till grundskola skulle vara helt genomförd 1972.[10] [11] 

2.4 Grundskolan 
 
Matematiken delades in i en särskild och en allmän kurs i grundskolan. Särskild kurs var i 

princip en överföring av realskolans kursplan medan allmän kurs var folkskolans kursplan. Då 

eleverna skulle välja allmän och särskild kurs resonerade många som så att de valde särskild 

kurs ”för säkerhets skull” eftersom den var gymnasieförberedande. Detta ledde till att 70% av 

eleverna valde särskild kurs. Detta skall ses mot bakgrund av följande: I slutet på 50-talet 

hade 30% av alla elever kommit in på realskolan, av dem var det 20-25% som klarade 

matematikkursen.[6] 



 9 

Sedan grundskolan startade 1962 har det funnits fyra övergripande läroplaner, från läroplan 

för grundskolan 1962 till Lpo 94 som vi har i dag.  

I lgr 69 fanns bl.a. mängdläran, divisionsalgoritmer som trappan och liggande stolen. I första 

upplagan hade man också med vektorer och trigonometri, något som aldrig hade funnits i 

realskolan. Detta togs dock bort 1972.[6] 

Att eleverna skulle träna problemlösning var viktigt i Lgr 80, där påpekas att det är viktigt att 

veta hur problemen skall lösas och att säkerheten bör ligga vid enkla beräkningar och 

överslagsräknig för kontroll av resultatet.  

Under denna tid  har det gjorts undersökningar av svenska elevers kunskaper i matematik 

både internationellt och nationellt.  

Internationella studier är bland andra IEA-undersökningarna 1964, 1980, (TIMSS) 2003 och 

2005. Dessa studier gjordes på 13-åringar. I PISA undersökningarna 2000, 2003 och 2006 

(resultaten från 2006 är inte publicerade ännu, de publiceras 4/12 2007) jämfördes 15-åringar 

från i fösta hand OECD-länder med varandra. [2] [3] [12] 

I läroplanerna sägs det ofta att man skall utgå från individens behov vid planering av 

undervisningen. Matematik har ofta ansetts lämpligt att ha individuell undervisning i, tyvärr 

har detta enligt Vinterek oftast resulterat i så kallad hastighetsindividualisering där eleverna 

räknar i sin egen takt i boken. [13] Studier som IMU- projektet, som var ett stort 

individualiseringsprojekt i Sverige mellan 1964- 1972, och GEM – projektet, som pågick 

1982 – 1987, visade inte att hastighetsindividualisering utvecklar barnens kunskaper i 

matematik positivt. [13] 

Med ovanstående som utgångspunkt skall jag försöka skissa hur lärarnas uppdrag att bedriva 

matematikundervisning har förändrats och eventuellt kommer att förändras (vilka intentioner 

finns) i Sverige sedan 1962. 

3 Metod 
Jag har studerat läroplanerna för grundskolan från år 1962 och år1994, jag har då tittat på 

ämnet matematik. Det skulle vara ett  alltför omfattande arbete med tanke på denna uppsats 

omfattning att granska alla planer, därför håller jag mig till dessa två. 

 Jag presenterar först innehållet i läroplanerna steg för steg och sedan jämför jag vad de 

innehåller och försöker dra någon slutsats av det. Eftersom skolan står inför stora förändringar 

är det också intressant att försöka ta reda på vad som händer i framtiden, jag har därför 

studerat förslaget som lämnas i den utredning, som den förra regeringen beställde av 
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departementsrådet Leif Davidsson för att göra en översyn av grundskolans mål och 

uppföljningssystem m.m.  

Jag vill poängtera att jag är mycket medveten om att betänkandet bara är ett förslag och inga 

beslut är tagna, jag tycker ändå det är intressant att ha den med då jag tror att man kan ana 

vartåt vindarna blåser.  

Två läromedel granskas också. Ett från 1962 som kom då enhetsskolan skulle bli grundskola 

och ett som används i åk 9 idag.  

 

4 Resultat och analys 
 
För att förstå vad kursplaner och betygskriterier bottnar i är det nödvändigt att titta på och ta 

del av de övergripande mål riktlinjer samt anvisningar om skolans inre arbete som 

skolöverstyrelsen/skolverket har givit. Jag anser dessutom att de ger en bra bild av den 

tidsanda som råder vid respektive läroplans tillkomst. 

4.1 Mål och riktlinjer 
 Här sammanfattar jag de allmänna målen och riktlinjerna, så som jag tolkar dem, i de båda 

läroplanerna samt i betänkandet till regeringen.   

4.1.1 Läroplanen 1962 
Vikten av att skolan skall ge en individuell fostran med aktning för elevens människovärde 

och kännedom om hans individuella egenart och förutsättningar påpekas i läroplanen från 

1962. 

Skolöverstyrelsen påpekar även vikten av att förmågan att tänka kritiskt skall utvecklas i ett 

demokratiskt samhälle som lägger allt större ansvar på den enskilda individen. Man känner 

även i övrigt igen intentionerna i senare kursplaner angående individualisering och fostran till 

kritiskt tänkande, men arbetssättet att nå dit beskrivs mer ingående i denna läroplan än i de 

övriga. I mål och riktlinjer i läroplanen från 1962 poängteras ofta vikten av ett gynnsamt 

klimat i skolan och det sammanfattas med orden  

”Överhuvud gäller, att goda resultat av en skolas verksamhet väsentligen 
utgör en frukt av god planering och gott samarbete.” 

4.1.2 Lpo 94 
I lpo 94 sätts målen för skolan upp som: ”Mål att sträva mot” detta är den önskade 

kvalitetsutvecklingen i skolan, ”Mål att uppnå” är vad eleverna minst skall ha uppnått då de 

lämnar grundskolan. De delas upp i två områden, normer och värden, samt kunskaper.  
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I riktlinjerna för båda områdena påpekas att allt arbete sker i samverkan med elev och 

förälder. Skolans ansvar både vad det gäller att arbeta för sunda demokratiska idéer och 

klargöra för elev och förälder vad som gäller, framgår tydligt. Lika tydligt framgår det att det 

är skolans ansvar att eleven skall inhämta de kunskaper som krävs i samhället. 

 

4.1.3 SOU 2007:28 
I den utredning som har gjorts angående skolans mål föreslås att de övergripande målen och 

riktlinjerna från lpo 94 är kvar, förändringarna skall göras inom kursplanerna, Leif Davidsson 

vill dock att läroplanen i framtiden skall vara ett enda dokument. De stora förändringarna 

föreslås i målen och bedömningsanvisningar för kursplanerna, vilket jag får anledning att 

återkomma till. 

 

4.1.4 En jämförelse av målen och riktlinjerna. 
I båda läroplanerna läggs stor vikt vid att eleverna skall fostras i demokratisk anda, det 

påpekas noga i läroplanen från 1962 att samhället är under förändring och att eleverna i större 

utsträckning än tidigare behöver ha andra färdigheter med sig från skolan än bara läs och 

skrivfärdigheter.  Varje tänkbar aspekt på detta ämne tas upp i den gamla läroplanen. Hela 

avsnittet avslutas med att klassföreståndare och rektor har huvudansvaret för att målen och 

riktlinjerna uppfylls och att eleverna mår bra. 

I läroplanen från 1994 ges allmänna mål att sträva mot och mål att uppnå vad det gäller 

normer och värden och kunskapsmål 

I den senare läroplanen nämns däremot inte ens ordet lärare eller klassföreståndare här är det 

antingen skolans ansvar (detta förekom ofta även i den äldre läroplanen) eller alla som arbetar 

i skolan som har ansvar.  

Innehållsmässigt förändrades inte målen och riktlinjerna så mycket i praktiken mellan 1962 

och 1994 men sättet att beskriva dem är väldigt olika. I den äldre läroplanen tas varje tänkbar 

situation upp alla eventualiteter beskrivs och här står noga beskrivet också hur lärarna skall 

arbeta enligt dessa riktlinjer medan de i vår nuvarande läroplan är mer överskådligt 

uppspaltade i färre punkter. Förslaget från Leif Davidsson är att denna del av läroplan skall 

vara i stort sett oförändrad, men att hela läroplanen/kursplanen skall finnas i ett dokument, 

och att kunskapsmålen skall knytas till varje ämnes läroplan.   
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4.2 Bedömning och betygsättning 
Här skriver jag om de allmänna råd som ges om betygssättningen i läroplanerna, jag har med 

dessa för att det i Läroplanen 1962 är de enda råd som ges om betygssätting, och i lpo 94 är 

det intressant att relatera dem till de instruktioner som ges om betygsättning i kursplanen. 

   

4.2.1 Läroplanen 1962 
 
I läroplanen 1962 skrivs att den fortlöpande kontrollen av elevernas arbetsresultat är en viktig 

uppgift i undervisningen. Denna kontroll skulle klarlägga om lärarens undervisning och 

elevernas arbete varit lämpligt anordnade och ”om eleverna fått avsett gagn av skolarbetet”. Med 

ledning av dessa fortlöpande kontroller skulle läraren om och på vilket sätt enskilda elever 

eller klassen behövde ytterligare hjälp och stöd. Dessa fortlöpande kontroller och 

utvärderingar kunde resultera i betygsättning. 

Syfte med betygen var att de skulle vara ett hjälpmedel vid studie- och yrkesorientering, både 

inom grundskolan och vid val av fortsatta studier. Slutbetygen användes också av arbetsgivare 

som en av kvalifikationsgrunderna vid anställning. Nästan ovidkommande känns det att 

föräldrarna skulle få ut något av betygen, så här står det: ”vidare är betygen en form att ge målsmän 

besked från skolan om vissa elevers resultat”.  Läroplan för grundskolan (1962) 

1962 framgick det tydligt att betygen var relativa, de skulle främst uppfattas som ett mått på 

hur eleven lyckats i relation till kamraterna att uppnå de studiemål som finns i de olika 

ämnena och kurserna. Här påpekas nogsamt att betygen inte är absoluta utan relativa med 

avseende på rikets samtliga elever. Spridningen i riket skulle vara följande: 

Betyg  1  2  3  4  5  

Procent  7  24  38  24  7  

 

 Det står mycket i läroplanen om vad läraren skall tänka på då betygen sätts, betyget 3 skall 

ges till medelgoda prestationer. Inga hänsyn fick tas till elevens ordning och uppförande, det 

fanns speciella betyg för detta, och om spridningen på betygen i klassen avvek för mycket 

från spridningen i riket borde läraren fundera på vad orsaken till detta var. Det var dock inget 

krav att alla klasser skulle ha denna fördelning. Ingenstans varken här eller i kursplanerna står 

hur prestationerna skall bedömas, det ges inga exempel på vad som kan räknas som en god, 

medelgod eller dålig prestation. Den mest påtagliga instruktionen om vilken nivå betygen bör 
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ha är den där det står att ett dåligt resultat i en mindre viktig del av kursen inte får påverka 

betyget lika mycket som ett dåligt resultat i en viktig del av kursen.   

I lgr 80 finns den femgradiga skalan fortfarande kvar men man skriver att det inte finns några 

procentsatser på hur många som skall ha ett visst betyg.[17] 

Slutbetygets roll är enligt läroplanen 1962 uppenbar, (viktig antar jag), men betygen kunde 

också vara viktiga under utbildningen för att välja ämnen och studievägar, i övrigt var betygen 

under utbildning av mindre betydelse och fick absolut inte ersätta en mera direkt kontakt 

mellan skola och hemmet.  

 

4.2.2 Lpo 94 
I dagens läroplan ges följande allmänna information om betygssättning: 
 
                   ” Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som 

uttrycks i kursplanen för respektive ämne eller ämnesblock. Som stöd 
för betygssättningen finns ämnesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg. 
Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan”.  

 
Riktlinjerna för betygsättning tar med hur man vid utvecklingssamtal bör främja elevens 

kunskapsinlärning, samt att man skall utvärdera elevens kunskapsutveckling utifrån 

kursplanerna och informera berörda om detta. Föräldrarna skall fortlöpande efter önskemål 

informeras om studieresultat och utvecklingsbehov. Läraren skall sedan sätta betyg genom att 

använda all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 

kursplanen, samt göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. 

 

4.2.3 SOU 2007:28 
I sitt betänkande föreslår Leif Davidsson att föreskrifter om bedömning bör ingå som en del 

av kursplanen, och där få rubriken Grund för bedömning.  

 

4.2.4 En jämförelse av bedömningen 
I läroplanen från 1962 beskrivs ingående allt som en lärare bör tänka på vid bedömning och 

betygssättning, hur man skall föra anteckningar under terminen, vilken hänsyn man skall ta 

till elevens utveckling o.s.v. Allt utom vilka kunskaper eleven bör ha för att få ett visst betyg 

det enda som sägs om det är att eleven bör ha medelgoda kunskaper för betyget 3. I vår 

nuvarande läroplan ges bara en kortfattad information om hur läraren skall arbeta vid 

bedömning och betygssättning av eleverna. Skillnaden från 1962 är att man får information 

om kriterierna för varje ämne i kursplanerna. 
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4.3 Kursplaner i matematik 
Här nedan beskrivs de olika kursplanerna i matematik från respektive läroplan, samt 

betänkandets förslag till kursplan. 

 
Läroplanen 1962 
Mycket omfattande och utförlig är kursplanen för matematik i denna läroplan, jag har därför 

listat alla mål och moment som gavs.  

4.3.1 Målen för matematiken i grundskolan 1962 
Målen för matematik i grundskolans läroplan 1962 

” Genom undervisningen i matematik skall elevernas förmåga att handskas med 
kvantitativa begrepp utvecklas. Undervisningen har till uppgift att ge kunskap och 
färdighet i elementär aritmetik och algebra samt förtrogenhet med geometrins 
elementära begrepp och metoder. På grundval av en klar insikt bör eleverna förvärva 
säkerhet i att genom såväl huvudräkning som ändamålsenliga skriftliga 
tillvägagångssätt lösa olika slag av matematiska uppgifter, i första hand av praktisk 
natur. Undervisningen i geometri bör med utgångspunkt i elevernas iakttagelser av 
figurers och kroppars form öva deras förmåga av rumsföreställning och utveckla 
deras geometriska fantasi. Eleverna bör efter hand göras förtrogna med allmänt 
brukliga matematiska termer och uttryckssätt. Genom sitt innehåll bör 
undervisningen ge dem en vidgad natur- och samhällsorientering.” 

 

4.3.2 Huvudmomenten i matematik på högstadiet 1962 
Huvudmomenten är listade allmän kurs för sig och särskild kurs för sig, jag har tagit mig 

friheten att göra punktlistor.  

 

Allmän kurs 

• Räkning med hela tal och bråk 

• Sorter och sortförvandling 

• Procenträkning 

• Huvudräkningsövningar; överslagsberäkningar och storleksuppskattningar. 

• Enkla bokstavsuttryck. Enkla ekvationer. 

• Empirisk behandling av cirkelns omkrets och yta. 

• Rit och mätövningar avseende vinklar, trianglar, parallellogrammer, cirklar, 

regelbundna månghörningar, prismor, pyramider, cylindrar, koner och klot; kongruens 

och likformighet; enkla planimetriska och stereometriska beräkningar. 

• Övningar att använda tabeller. Grafisk framställning. 
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• Problem ur vardagslivet med beaktande av elevernas intressen samt problem i 

anslutning till andra ämnen.  

Särskild kurs 

• Räkning med hela tal och bråk. Negativa tal. Räkning med kvadratrötter. Rationella 

och irrationella tal. 

• Sorter och sortförvandling 

• Procenträkning 

• Huvudräkningsövningar; överslagsberäkningar och storleksuppskattningar. 

• Räkning med bokstavsuttryck huvudsakligen innehållande termer av första och andra 

graden; ekvationer av första och andra graden, ekvationssystem av första graden med 

två obekanta.  

• Empirisk behandling av cirkelns omkrets och yta. 

• Rit och mätövningar avseende plangeometriska figurer samt enkla kroppar; viktigare 

plangeometriska satser; planimetriska och stereometriska beräkningar. 

• Övningar att använda tabeller. Grafisk framställning. Koordinatsystem.  

• Problem företrädesvis ur vardagslivet med beaktande av elevernas intressen samt 

problem i anslutning till andra ämnen.  

Efter att momenten gåtts igenom så följer ett förslag till disposition av en studieplan för varje 

årskurs och båda inriktningarna på högstadiet, dessa är mycket ingående och ger förslag på 

vilken typ av tal som skall räknas. I stort sett alla moment gås igenom i åk 7, framförallt i 

allmän kurs, för att sedan öka svårighetsgraden i åk 8 och åk 9.  

Alla elever läste inte matematik i åk 9, de som valde praktiska linjer läste först och främst 

yrkesämnen, svenska, samhällskunskap, geografi, biologi, gymnastik och något av ämnena 

musik, slöjd eller hemkunskap (beroende på vilka de tidigare läst på högstadiet)   var  de 

ämnen som elever på praktiska linjer läste i åk 9. 

4.3.3 Anvisningar och kommentarer 
 
Efter att ha fått råd om hur studieplanen skall disponeras, får läraren digert med anvisningar 

och kommentarer om hur undervisningen skall bedrivas, dessa omfattar tjugo tätt skrivna 

sidor och tar upp allt från Samverkan med andra ämnen till Hjälpmedel. Under rubriken kan 

man t.ex. läsa att: 

 ”Vid valet av uppgifter bör största hänsyn tas till elevernas 
erfarenheter och intressen. Att ofta och utan särskild introduktion 
låta eleverna tillämpa matematik på för dem okänd områden innebär 
risk för att övningen stannar vid meningslös mekanisering.”   
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Hela kapitlet avslutas med genomarbetade metodiska förslag hur man skall undervisa i 

matematik i varje årskurs i grundskolan, det är förslag på vilka moment som skall gås igenom, 

vilken typ av tal som skall gås igenom vid de olika momenten och hur de skall gås igenom. 

Instruktionerna är mest ingående på de lägre stadierna. Men man får även instruktioner för 

varje moment i åk 9, om geometri står det: 

”Geometri  

Eleverna bör studera och själva förfärdiga enkla kroppar samt öva sin 
förmåga att avbilda dessa.  
 
Allmän kurs. Utbredning av t.ex. pappmodeller bör förekomma. 
 
Särskild kurs. Färgpennor är till god hjälp vid avbildning av 
konstruktioner och genomskärningar. Följande kroppar behandlas: raka 
prismor, raka cirkulära cylindrar, regelbundna pyramider, raka 
cirkulära koner samt klot.”  

 

4.3.4 Lpo 94 

Kursplanen i matematik i den nuvarande läroplanen är av betydligt mindre omfattning, den 

ryms på fyra A4 sidor och då är betygskriterierna med, än den från 1962, som var flera 

tätskrivna kapitel. Jag presenterar även den med de rubriker som den innehåller. 

4.3.5 Ämnets syfte och roll i utbildningen. 
 
Här beskrivs hur skolan skall ge eleven kunskaper i matematik för att kunna fatta välgrundade 

beslut i vardagslivet. Det påpekas också att utbildningen skall lägga en god grund för fortsatt 

matematikstudier. Att få eleverna att upptäcka både historiska och estetiska värden, samt 

utveckla ett intresse för matematik och alla de möjligheter man har att kommunicera med 

matematikens språk. 

Eleven skall också känna glädjen i att förstå och lösa problem. Skolverket (2007)  

 

4.3.6 Mål att sträva mot 
 
I betygskriterierna och kursplaner för grundskolan anges följande mål som skolan och 

eleverna skall sträva efter att nå: 

Följande är hämtat från: skolverkets hemsida den 12/5 2007 
” Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
� utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den 

egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika 
situationer, 
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� inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och 
verksamheter och får kännedom om historiska sammanhang där viktiga 
begrepp och metoder inom matematiken utvecklats och använts, 

� inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 
� utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra 

slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och 
argumentera för sitt tänkande, 

� utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av 
matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den 
ursprungliga problemsituationen, 

� utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt 
granska modellernas förutsättningar, begränsningar och användning, 

� utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter.  
 

Strävan skall också vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin 
förmåga att förstå och använda 
� grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, 

proportionalitet och procent, 
� olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och 

bestämma storleken av viktiga storheter, 
� grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser, 
� grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och hantera 

data och för att beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statistisk 
information, 

� grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer och 
olikheter, 

� egenskaper hos några olika funktioner och motsvarande grafer,  
� sannolikhetstänkande i konkreta slumpsituationer.” 
 

 

 
 

4.3.7 Ämnets karaktär och uppbyggnad. 
 
Rubriken är talande, vi får veta vad matematik är, att det alltid innehåller någon form av 

abstraktion.  

Matematiska modeller beskrivs som fenomen och hur vi idag med hjälp av kraftfulla datorer 

kan ha allt mer precisa modeller.  

Därefter behandlas problemlösning och det konstateras att många, men inte alla problem i vår 

vardag kan lösas med hjälp av matematik. Här konstateras också att eleverna behöver balans 

mellan kreativa problemlösande aktiviteter och kunskap om matematiska begrepp och 

metoder för att framgångsrikt kunna utöva matematik. 

Till sist påpekas att matematik har ett nära samband med andra skolämnen.  

 

4.3.8 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. 
 
Här presenteras de mål som eleverna skall ha nått vid slutet av nionde skolåret. 
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Följande är hämtat från: Skolverkets hemsida den 12/5 2007 
 

”Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna 
beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem 
och samhälle och som behövs som grund för fortsatt utbildning.  
Inom denna ram skall eleven 

� ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella 
tal i bråk- och decimalform,  

� ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och 
räkning med naturliga tal och tal i decimalform samt procent och 
proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och 
med tekniska hjälpmedel, 

� kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att 
jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, 
massor, tidpunkter och tidsskillnader, 

� kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga 
geometriska objekt samt kunna tolka och använda ritningar och 
kartor, 

� kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och 
diagram, 

� kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer, 
� kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt 

kunna tolka och använda grafer till funktioner som beskriver verkliga 
förhållanden och händelser. 

 

4.3.9 Bedömning i ämnet matematik 
 
I detta kapitel kursplanen ges anvisningar för hur man skall bedöma elevernas kunskaper i 

matematik.  

Här talas bl.a. om att eleven skall kunna utveckla och använda matematiska resonemang, hon 

skall vidare ha en förmåga att förstå och följa matematiska resonemang, samt reflektera över 

matematikens betydelse för samhällslivet. Detta skall läraren ta hänsyn till då eleven bedöms. 

Sedan följer kriterier för betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd. Se bilaga 1..  

4.4  SOU 2007:28 
 
I betänkandet föreslås kursplanen få fölande struktur: 

� syfte  

� mål för undervisningen  

� huvudsakligt innehåll  

� grund för bedömning 

eftersom matematik är ett av de ämnen som finns med som exempel så väljer jag att titta på 

det under de föreslagna rubrikerna. 
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4.4.1 Syfte 
 
 Här beskrivs rakt och enkelt vart undervisningen i matematik syftar, att eleven skall utveckla 

de kunskaper som behövs i vardagen och för fortsatta studier. En intressant formulering är att 

elevens tilltro till sin förmåga att lära matematik skall utvecklas. Vidare skall ämnets 

historiska roll såväl som betydelsen i vår tid belysas. Undervisningen skall också bidra till att 

eleven skall utvecklas mot läroplanens övergripande mål. 

4.4.2 Mål för undervisningen 
 
Målen spaltas upp i punktform som följer: 

”Undervisningen i ämnet matematik skall utveckla elevens: 
� Förmåga att förstå, använda och jämföra matematiska begrepp. 
� Förmåga att utföra beräkningar med olika beräkningsmetoder och lämpliga 

lösningsstrategier. 
� Förmåga att formulera och lösa matematiska problem, reflektera över och värdera 

sina lösningar samt använda och utforma enkla matematiska modeller. 
� Förmåga att föra matematiska resonemang och argumentera matematiskt såväl 

muntligt och skriftligt som med hjälp av matematiskt symbolspråk.”  
   

Utredaren vill också att det finns en kommentartext där målen förklaras och ger exempel på 

hur det skulle kunna se ut i matematik. 

4.4.3 Huvudsakligt innehåll 
 
Under denna rubrik redogörs för vad undervisningen skall innehålla fram till slutet av åk 3, åk 

6 och åk 9. 

Här kan man se att kunskaperna uppenbart skall bygga på varandra inom områdena: 

taluppfattning, algebra och funktioner (i de yngre åren enbart algebra), geometri och mätning 

samt statistik och sannolikhetslära (enbart statistik upp till åk 6). Varje område är sedan 

indelat i mer preciserade områden. 

4.4.4 Grund för bedömning. 
 
Här föreslås att man bedömer eleven utifrån fastställda kunskapskrav för alla tre betygen. 

Uttrycket ”har nått målet” finns inte med i förslaget till ny kursplan i matematik, utan 

man föreslår formuleringen ”eleven kan” i varje kunskapsmål. Även för betygen VG och 

MVG. 
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4.4.5 Jämförelse av kursplanerna. 
 
I grundskolans första läroplan är kursplanen som en uppslagsbok i matematikmetodik, man 

fick klara direktiv om vad som skulle ingå i ämnet och när det skulle komma alla moment 

byggde på tidigare kunskaper. Det var stora skillnader på vad eleverna som gick allmän och 

särskild kurs läste.  I dagens läroplan är anvisningarna för innehållet i undervisningen vagare 

och nivån på den matematik som skall läras ut har sjunkit, även om man jämför med allmän 

kurs. Däremot har vi idag direktiv för vad eleverna skall ha uppnått för att få betyg i ämnet, 

direktiven kanske inte är glasklara men de är mer specifika än ”ha medelgoda kunskaper för 

betyget 3”. I Davidssons förslag är innehållet i matematikundervisningen mer preciserat än 

idag, men inte så detaljstyrt som 1962, de föreslagna betygskriterierna känns dessutom lättare 

att förstå än dagens, det bör bli enklare att förklara för elever och föräldrar varför ett betyg 

ges, samt vad som krävs för att höja betyget.  

5 Läromedel 

Jag lyckades inte få tag på något läromedel för grundskolans tidigaste år. Men jag har haft 

tillgång till en lärobok i matematik för enhetsskolans alt. kurs 1 årskurs 9. Den är utgiven 

1962 och skriven av Ekman och Unege som senare skrev läroböcker i matematik för 

grundskolans högstadium. Jag tar mig friheten att använda denna bok för att jämföra 

läroböcker från den tidiga grundskolan med de läroböcker vi har idag.  

Som exempel för läromedel från idag har jag tittat på ”Matematikboken Z, röd och grön”. Det 

är det läromedel vi använder på den skola jag arbetar. De moment jag har tittat extra på är 

avsnitten om geometri och procent, då det är relativt stora områden i båda läromedlen. Jag 

tittar även på hur man tar upp kvadrater, detta är ett av de få områden som är nya i årskurs 

nio, både 1962 och 2004. 

5.1 Matematik för enhetsskolans alt. kurs 1, åk 9. 
 
Denna bok är avsedd att användas för hela åk 9, både 9a och 9y i de fall man valde matematik 

på linje y. 9a motsvarade grundskolans  gymnasieförberedande linje och 9y den 

yrkesförberedande linjen.[3]  

Man läste 5 veckotimmar matematik på linje a, 7 om man hade matematik som tillval, och 2 

veckotimmar på linje y. Boken är en fortsättning på matematikböcker för åk 7 och åk 8 och 

författarna rekommenderar att eleverna har tillgång till klassrumsuppsättningar av dessa. Man 

hänvisar ofta till sidor i dessa böcker vid olika problem. I förordet rekommenderar författarna 
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att undervisningen fortskrider på tre parallella linjer: ekvationslära, geometri och orienterande 

avsnitt. De säger också att mekanisk räkning och huvudräkning bör förekomma på varje 

lektion. I slutet av boken finns det 12 träningssidor som skall användas för att repetera och 

hålla igång räknefärdigheten. 

Boken är indelad i följande huvudrubriker: 

• EKVATIONSLÄRA 

• BOKSTAVSRÄKNING OCH POTENSRÄKNING 

• MEDELVÄRDE 

• BLANDNINGAR 

• FÖRHÅLLANDERÄKNING 

• UTLÄNDSK VALUTA 

• RÖRELSEPROBLEM 

• PROCENT 

• LÖNER 

• FÖRSÄKRINGAR 

• BUDGET 

• BETALNINGSMEDEL OCH VÄRDEPAPPER 

• GEOMETRI  I 

• KVADRATER OCH KVADRATRÖTTER 

• BERÄKNINGSRESULTATENS NOGGRANNHET 

• >>TEKNISK>> ARITMETIK 

• GRAFISK FRAMSTÄLLNING 

• GEOMETRI II 

Boken består av många exempel till varje kapitel och nya avsnitt presenteras ganska ingående, 

medan man hänvisar till 7:ans och 8:ans böcker för sånt som har behandlats tidigare. Det finns 

1001 exempel att räkna i boken (förutom talen på träningssidorna) fördelade på de olika 

kapitlen. På försättsbladet finns angivet vilka tal man bör räkna på de olika linjerna samt vad 

som är överkurs och tillval.    

 

5.1.1 Geometri I och II 
 
Geometri I behandlar planimetri, dvs. endimensionell geometri. De olika moment som tas upp 

är: 
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� Vinklar, här tas förutom motstående vinklar och vinklar i trianglar även upp 

medelpunktsvinklar och periferivinklar. 

� Omkrets och yta, som delas upp i avsnitten parallellogrammer och parallelltrapets. 

Under avsnittet om parallellogrammer finns också ett antal exempel på att räkna som 

handlar om trianglar. 

� Kongruens  

� Likformighet 

� Cirkeln 

� Cirkelsektor 

� Cirkelsegment 

Exemplen i geometri I skall de som går 9y läsa. Det mesta anses vara repetition och man 

hänvisar till läroböckerna för åk 7 och 8. Några moment är troligen nya då de presenteras 

utförligare det gäller: medelpunktsvinkel, periferivinkel, parallelltrapets, kongruens, 

likformighet, cirkelsektor och cirkelsegment. Även dessa är bara avsedda för 9y som läser en 

enklare matematik. Förutom likformighet så har dessa avsnitt få exempel att räkna med och 

verkar mest vara med för kännedom, exemplen för cirkelsektor och cirkelsegment är 

dessutom överkurs.  

De flesta uppgifterna är av typen att eleven får reda på höjd och bas i olika figurer och skall 

räkna ut ytan, alternativt får de reda på ytan och en annan storhet och skall räkna ut den tredje. 

Formlerna som behövs för att räkna på cirkeln och parallelltrapetsen står i boken, det ges 

också ofta en liten ledning på hur exemplen skall lösas.  

Jag har valt att ta med ett exempel på en uppgift på omkrets av en typ som jag inte har hittat i 

dagens läroböcker. 

Exempel 488 på sid. 105 i ”Matematik för enhetsskolans alt. kurs 1, åk 9”: 

”Omkretsen av en triangel är 36 cm. Förhållandet mellan de tre sidornas längder är 5:6:7. 
hur stora är sidorna? 
Ledning   Anta att sidorna är 5x cm, 6x cm och 7x cm.” 

 
Här förutsätts eleven veta vad det innebär att sidorna förhåller sig på ett visst sätt till 

varandra och med ledning av detta kunna ställa upp en enkel ekvation och räkna ut 

sidornas längd.  

Geometri II behandlar vad författarna kallar stereometri, dvs. rymdgeometri.  

Kapitlet börjar med börjar med en gedigen formelsamling sedan tar man upp:  

� Räta prismor (pelare) 

� Cylindern 



 23 

� Pyramiden 

� Konen 

� Klotet 

Varje moment innehåller ett antal övningsuppgifter, men ingen beskrivning av hur 

man räknar, man hänvisar även här till böckerna för åk 7 och 8. De flesta eleverna 

antas inte räkna mer än några få av dessa uppgifter, de flesta är överkurs även för 

elever i 9a, de som 9a elever skall räkna är överkurs för elever i 9y. Uppgifterna är 

av typen hur mycket rymmer en silo som har vissa mått och av varierande 

svårighetsgrad.  

Efter detta kapitel följer 72 övningsexempel på planimetri och stereometri, dessa 

anges dock som överkurs för elever i 9a. 

5.1.2 Procent 
Kapitlet om procent inleds med ett antal övningsuppgifter som repeterar procent från åk 7 och 

8. Därefter tas följande områden upp:   

� Ränta  

� Ränta på ränta 

� Regelbundet sparande 

� Rabatt  

� Pålägg 

De första problemen i kapitlet om procent är repetition från åk 7 och skall räknas i 

grundkursen för 9y. De enklare ränteproblem som därefter följer är överkurs för 9y. Eleverna 

på 9a skall räkna de övriga delarna av kapitlet. 

Exemplen är hämtade ur verkligheten, man har med ränteformel för utlånat kapital, och skall 

ha tillgång till ett tabellhäfte där man kan se det värde som 1 kr växer med, då ränta på ränta 

ska beräknas. 

Här följer ett tal som eleverna i 9a fick räkna. Exempel 357 på sid. 50 i ”Matematik för 

enhetsskolans alt. kurs 1, åk 9”: 

” Herr Malm satte vid sina barns födelse in så stor summa på bank mot 4 ½ % ränta, 
att barnen skulle ha 1000 kr innestående på banken på sin 21-årsdag. Hur stort 
belopp behövde han sätta in? 
Ledning Beloppet 1 kr växer på 21 år med 4 ½ % ränta till 2,52 kr, och blir alltså 
2,52 gånger så stort; x kr växer under samma förutsättningar till 2,52x kr. 2,52x kr  
skall vara 1000 kr; ekvation: 2,52x = 1000. Man kan givetvis också direkt dividera 
1000 med 2,52.” 
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Man kan här se att eleverna får god ledning att räkna ut detta tal och de måste inte vara 

säkra på hur man ställer upp ett sådant här problem. Detta är fallet med många av exemplen 

som skall räknas. 

 

5.1.3 Kvadrater  
Begreppet kvadrater introduceras med följande text: 

”Kvadrater   
        I bokstavsräkning tecknas vanligen produkten a · a såsom a2, 
     Vilket bl.a. kan utläsas >> kvadraten på a>>. 
        5 · 5 kan på liknande sätt tecknas 52 och utläsas >> kvadraten på 5>>. 
                                                     Figuren visar en kvadrat ritad  
                                                      på basen  5 cm. 
                                                      Kvadraten på 5 cm är 25 cm2. 

                                                                                Kvadraten på 5 är 25.” 
         

                                  

                                      

                                             

                                      5 cm      

 Efter denna introduktion ges ett antal övningar där eleverna skall räkna ut kvadraten på 

ganska enkla tal, då det är decimaltal (de enda som förekommer är decimaltal där 

heltalssiffran är 0) talar man om att antalet decimaler måste vara dubbelt så många på 

kvadraten av talet som det är i talet. Därefter får eleverna bygga upp en liten tabell av 

kvadraterna på ett antal tal, sedan uppmanas eleverna att använda de färdiga tabellhäften som 

finns då de räknar med kvadrater på tal som inte är ensiffriga. Det finns sedan ett antal 

exempel att räkna med hjälp av tabeller. Sedan följer beräkningar av kvadrater på bråk och 

eleverna får använda de fyra räknesätten med för att räkna ut vad tal som anges i kvadrat blir 

t.ex: Beräkna 42 +  32.  

Kvadratrötter presenteras på liknande sätt och även här uppmanas eleverna att använda tabell.  

Räkning med kvadrater och kvadratrötter var överkurs för de som gick 9a, alltså ingenting 

som man behövde ha med sig från vare sig 9a eller 9y. De allra svårarae talen skulle de som 

hade valt extra matematik i 9a räkna. 

5.2 Matematikboken Z grön och röd 
 
Dessa böcker är de sista i en serie för grundskolans senare år, de tidigare är X och Y. X är inte 

uppdelad i tv å delar (röd och grön) som Y och Z är. Den gröna boken innehåller lättare stoff 

och är i stora delar repetition av innehållet i böckerna X och Y. Röd bok vänder sig i första 
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hand till elever med goda matematiska färdigheter. I båda böckerna är kapitlen indelade i A-, 

B- och C-nivå. Där A-nivån är lättast och C-nivån svårast. I de områden som tas upp i båda 

böckerna är det ofta så att A-nivån i röd bok motsvarar B-nivån i grön bok och B-nivån i röd 

bok motsvarar C-nivån i grön.  Eleverna kan välja och samråda med sin lärare om vilka nivåer 

de bör räkna. Efter de olika nivåerna finns i varje kapitel följande rubriker med:  

� Lite av varje 

� Sammanfattning 

� Blandade uppgifter och diagnos. 

� Träna mera eller fördjupning 

� Träna problemlösning 

Här skall eleverna dels träna på det som kapitlet har innehållit, dels taluppfattning och 

problemlösning, med en diagnos ser man vad som behövs träna extra på i varje kapitel. 

Böckerna är indelade i följande kapitel: 

Z grön: Z röd: 

1. Uttryck och potenser 1. Negativa tal, potenser och procent 

2. Bråk, procent och sannolikhet 2. Uttryck och ekvationer 

3. Geometri och skala 3. Kvadratrötter, ekvationer och geometri 

4. Rymdgeometri 4. Rymdgeometri 

5. Uttryck och funktioner 5. Funktioner och algebra 

6. Kort repetition 6. Ekvationer och ekvationssystem 

 

5.2.1 Geometri och rymdgeometri. 
I den gröna boken tas följande områden upp i det kapitlet om geometri: 

� Vinklar 

� Omkrets och area 

� Cirkeln 

� Kvadrater och kvadratrötter  

� Pythagoras sats 

Man tar upp och repeterar grundläggande begrepp som i de tre områdena vinklar, omkrets och 

area och cirkeln. De formler som behövs presenteras också i boken. Elever som räknar C-nivå 

introduceras för begreppet bisektris och får räkna med olika sammansatta areor både vad det 

äller trianglar, rektanglar och cirklar. Som introduktion till Pythagoras sats finns också ett 

kapitel om kvadrater och kvadratrötter inlagt. Uppgifterna I den röda boken är geometrin 
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endast en liten del i kapitlet som i övrigt berör kvadratrötter och ekvationer. I geometridelen 

tar man här upp Pythagoras sats, likformighet och topptriangelsatsen. 

Ett exempel som förekommer i båda böckerna (C-nivå i grön och B-nivå i röd) är, exempel 

3073 på sid.140 i ”Matematikboken Z-grön” eller exempel 3061 på sid.119 i 

”Matematikboken Z-röd”:   

.       Beräkna triangelns omkrets                                            (cm) 

         och area.                                  4,5                        

                                                                  

                                                                      7,5                   

 

 

 

Momenten som tas upp i geometridelen skiljer sig alltså mellan de två böckerna, men i 

kapitlet om rymdgeometri tas exakt samma moment upp i båda böckerna, nämligen: 

� Rätblock och kub. 

� Volymen av ett rätblock 

� Enheter för volym. 

� Prisma och pyramid 

� Cylinder och kon. 

� Klot. 

Begreppen gås igenom på exakt samma sätt i båda böckerna men talen är fler och svårare i  

Z-röd. 

5.2.2 Procent 
I Z-röd ägnas endast ett litet avsnitt åt repetition av procent och de få exemplen spänner över 

att kunna avläsa diagram av olika former, beräkna befolkningsökning, prisskillnader och 

löneökningar. Däremot förekommer procent i problem i andra avsnitt av boken och eleverna 

förutsätts då kunna räkna med detta. 

I Z-grön behandlas procent i tre underrubriker, dels går man igenom vad procent är, man går 

från procentform till bråkform till decimalform och får räkna en del exempel på detta. Sedan 

kommer ett avsnitt där man räknar med procenten given t.ex. ränta eller det nya priset efter en 

prissänkning. Därefter skall man räkna ut hur många procent det blir då man tar delen av det 

hela. I alla kapitlen anstränger man sig för att eleverna skall förstå att det hela alltid är 100% 

oavsett hur många/mycket det hela är. Det är också viktigt att eleverna kan tolka diagram. 
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Här följer ett exempel på en uppgift ifrån Z-grön nivå  A, uppgift 2100 sid. 82 

”Matematikboken Z-grön”:  

”Priset på en dator sänktes från 12 950 kr till 9990 kr. Med hur många procent 
sänktes priset? Svara i hela procent.”  

Detta är en uppgift där eleverna uppmanas att använda miniräknare, men förutom några 

liknande lösta exempel tidigare ges ingen ledning av hur uppgiften skall lösas.  

 

5.2.3 Kvadrater  
I Z-böckerna presenteras kvadrat och kvadratrot i samband med geometrin och motiveras med 

att man behöver kunna begreppen för att kunna använda Pytagoras sats. Så här pesenteras 

begreppet kvadrat i Z-grön: 

“Kvadrat 
  Om man multiplicerar talet 5 med sig själv, det vill säga 5 ٠ 5, så blir 
produkten 25. Det kallas för att man kvadrerar talet 5. Man brukar säga 
att “5 i kvadrat blir 25”. Det kan skrivas på följande sätt: 
52 = 25 
Ett tal som är kvadraten på ett annat tal kallas för kvadrattal. Exempel på 
kvadrattal är 25, 100 och 0,36 eftersom 52 = 25, 102 = 100 och 0,62 = 
0,36.” 

Begreppet kvadratrot presenteras ännu knapphändigare. Båda begreppen presenteras också i 

den röda boken men med ännu färre ord och exempel. Man får sedan räkna ett antal exempel 

med kvadrater och kvadratrötter, i den gröna boken skall allt räknas med miniräknare medan 

man i den röda räknar enkla uppenbara kvadrater och kvadratrötter med huvudräkning. 

5.3 Jämförelse av läromedlen 
Böckerna skiljer sig i layouten på så sätt Z böckerna är luftigare, bildrikare och mer lättlästa 

än den äldre boken. Det är en utveckling som har skett av läromedel under det halvsekel som 

snart har gått sedan grundskolan infördes.  

Innehållsmässigt kan man (grovt generaliserat) se att den äldre boken är mer inriktad på att 

eleverna skall ut i yrkeslivet snart, man räknar på problem och exempel som hör vuxenvärlden 

till. Medan det verklighetsanknutna i det nyare läromedlet mer riktar in sig på fritidsintressen. 

Båda läromedlen är uppdelade i olika nivåer och riktar in sig på att de som inte är så starka i 

matematik alternativt mindre intresserade, skall repetera kurserna från tidigare år. En stor 

skillnad här är dock att de som läser yrkesinriktad linje på enhetsskolan läser betydligt mindre 

antal veckotimmar matematik än de som läser 9a. I dagens skola läser alla på samma skola 

lika många veckotimmar matematik oavsett intresse eller fallenhet. Man uppmuntras att 

använda de hjälpmedel som finns till hands i båda läromedlen, 1962 var det tabeller och 
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formelsamlingar, räknesticka för de mer avancerade eleverna. Idag är det formelsamlingar och 

miniräknare. 

I geometri kan man se att en del benämningar har ändrats, vi talar inte om planimetri och 

stereometri längre i våra läroböcker. Det som inte finns med i dagens geometri i nian, 

periferivinklar, medelpunktsvinklar, cirkelsektor och cirkelsegment presenterades med få 

exempel och var till viss del överkurs i den äldre boken. I övrigt presenterades de olika 

avsnitten främst som repetition för de något mattesvagare eleverna i båda läromedlen. Möjligt 

är att man här kan ana miniräknarnas intåg i den svenska skolan.  

Avsnittet om procent ansågs i bägge läromedlen vara repetition och även detta ägnades 

framförallt de elever som är något svagare, det är dock en större variation på uppgifterna i 

dagens läromedel, i början på 60-talet var det först och främst ränta på sparande och påslag på 

priser som skulle räknas ut med procent, till skillnad från idag då det är många olika områden, 

t.ex. befolkningsökning, läsa ur diagram och annat där man använder sig av procent. 

Miniräknarens intåg kan man verkligen se då det gäller räkning med kvadrater och 

kvadratrötter. Presentationen i den äldre boken med rutor som illustration känns mer gedigen 

än den lite hafsiga presentation som ges i dagens bok.  I den äldre boken är genomgången 

riktad till de duktiga eleverna. I den nya boken får alla elever lära om kvadrater men 

genomgången för de duktiga är ännu mer summarisk och kortfattad än för dem som har valt 

en enklare bok. 

6 Diskussion och slutsats 
I skolan har det från början varit viktigt att framför allt lära sig läsa, det var för att de skulle 

kunna ta till sig de religiösa skrifterna som man började utbilda allmogen. Med tiden blev det 

också viktigt att kunna skriva, räkningen behövde länge inte vara mer avancerad än att 

eleverna skulle hjälpligt behärska de fyra räknesätten då de slutade skolan. Då grundskolan 

infördes var det fortfarande så att en del elever kunde välja bort matematik. De som läste 

teoretiska linjer kunde välja mellan allmän och särskild matematik. det verkar som att många 

valde särskild kurs i början och detta var då en kurs som många inte hade klarat i realskolan.  

Nu läser alla matematik och alla måste också klara av en viss miniminivå för att få studera 

vidare på gymnasieskolans nationella program. I en gymnasieskola som i praktiken nästan är 

obligatorisk.  

I dagens styrdokument finns det inte heller några olika nivåer att välja på, där intresse och 

fallenhet kan få styra.  
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Det jag tycker mig se i denna studie är att matematikämnet blir alltmer urvattnat i 

grundskolan, framförallt om man tittar i läroplanen. Till en viss del gäller det även 

läromedlen, men det läromedel jag har granskat för dagens skola, håller en ganska hög nivå i 

den bok som är riktad till de elever som har fallenhet för matematik.  

Det finns en sympatisk tanke i detta att alla, även de som inte kommer från studievana miljöer 

skall få en god utbildning. Jag tror dock att man skjuter över målet då alla skall kunna lika 

mycket och lika bra matematik. En svag elev idag får kämpa hårt för att kanske klara att få ett 

G i matematik, det förekommer att andra ämnen får stryka på foten för att man skall klara 

betygen i kärnämnena. I vissa fall kan denna utjämnande skola kanske också innebära att 

elever som har god fallenhet för matematik inte får matematikundervisning på den höga nivå 

som de skulle kunna klara. 

Det gläder mig att vi i framtiden troligen får klarare riktlinjer, både för innehållet i 

matematikämnet och för hur elevernas kunskaper skall bedömas. Jag efterlyser dock en 

nyansering av matematikens viktighet, det räcker troligen bra för många att behärska de fyra 

räknesätten. Jag skulle vilja se ett arbete som syftar till att ta fram varje elevs verkliga 

begåvning i vilket ämne det än gäller. Vi skulle då kunna ha en god grundutbildning för alla 

och en riktigt god utbildning i deras intressen, även matematik för dem som har den 

begåvningen. Den stora utmaningen är då att ha pedagoger som tidigt hittar begåvningarna ur 

alla miljöer.  

Det som har överraskat mig mest positivt då jag har gjort detta arbete är den ton av omtanke 

om barnen som har funnits i alla dokument från statsmakten genom hela 1900-talet och in på 

2000- talet. Låt oss hoppas att detta lever kvar i framtiden och att vi kan hjälpa våra unga att 

hitta glädjen i matematiken. 
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Bilaga: 

Skolverket (2000) Kursplaner och betygskriterier i matematik.  
Hämtat från: http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx   9/5 2007 
Bilaga1 

Kriterier för betyget Väl godkänd 
Eleven använder matematiska begrepp och metoder för att formulera och lösa problem. 
Eleven följer och förstår matematiska resonemang. 
Eleven gör matematiska tolkningar av vardagliga händelser eller situationer samt genomför 
och redovisar med logiska resonemang sitt arbete såväl muntligt som skriftligt.  
Eleven använder ord, bilder och matematiska konventioner på ett sådant sätt att det är möjligt 
att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck. 
Eleven visar säkerhet i sitt problemlösningsarbete och använder olika metoder och 
tillvägagångssätt. 
Eleven kan skilja gissningar och antaganden från det vi vet eller har möjlighet att kontrollera. 
Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och vilken 
betydelse den har i vår tid inom några olika områden. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 
Eleven formulerar och löser olika typer av problem samt jämför och värderar olika metoders 
för- och nackdelar.  
Eleven visar säkerhet i sina beräkningar och sitt problemlösningsarbete samt väljer och 
anpassar räknemetoder och hjälpmedel till den aktuella problemsituationen.  
Eleven utvecklar problemställningar och använder generella strategier vid uppgifternas 
planering och genomförande samt analyserar och redovisar strukturerat med korrekt 
matematiskt språk. 
Eleven tar del av andras argument och framför utifrån dessa egna matematiskt grundade idéer. 
Eleven reflekterar över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                   Matematiska och systemtekniska institutionen 

SE-351 95 Växjö 
 

Tel. +46 (0)470 70 80 00, fax +46 (0)470 840 04 
http://www.vxu.se/msi/ 

 


