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Inledning 

I didaktisk forskning med ett läroplansteoretiskt perspektiv fokuserar man på innehållet i 

undervisning och varför man gjort ett visst urval.1 Begreppet läroplan har här en vidare 

betydelse än just ett dokument som styrmedel. Det innefattar även rådande ideologi i 

samhället om vad som är dess syfte och vad som bör läras ut. Denna ideologi är en syntes av 

historia, arbetsmarknad, forskningsläge, etc. Denna ideologi kan sedan påverka det konkreta 

arbetet med utvecklandet av en läroplan. Som styrmedel påverkar sedan den konkreta 

läroplanen undervisningsprocessen. Läroplansforskning är således studier av alla dessa 

komponenter i den vidare betydelsen av begreppet läroplan.2 I den så kallade ramfaktorteorin, 

som initierades i Sverige av Urban Dahllöf, studerar man hur beslut på statlig nivå påverkar 

undervisningsprocessen. Man menar att undervisningen påverkas av en mängd faktorer vari 

den statliga kontrollen enbart är ett styrmedel och det intressanta blir att studera styrmedlets 

innebörd och dess genomslagskraft. Ett statligt beslut i form av en läroplan blir således inte 

det enda som styr undervisningen.3 Ramfaktorer som begränsar vad som är faktiskt möjligt att 

göra i skolan delas av Lundgren upp i konstitutionella ramar (skollag, läroplan, kursplan), 

organisatoriska ramar (exempelvis ekonomi som påverkar klasstorlek, tidsfördelning men 

även ideologiska idéer om hur elever ska fördelas i klasser: exempelvis nivåuppdelning) och 

fysiska ramar (exempelvis byggnader och läromedel).4  

 

Den här studien fokuserar på matematikundervisning i gymnasieskolan med fokus på de  

fysiska ramarna i form av läromedel. Specifikt studeras kopplingen mellan läroplan/kursplan 

och läromedlet. Om man granskar läroplaner är det en betydande förändring från läroplanen 

lgy70 som år 1994 byttes mot läroplanen lpf94. Den tidiga läroplanen beskrev detaljerat vad 

som skulle finnas med i kursen medan kursplanerna i matematik i lpf94 har vagare 

beskrivningar. När de centrala styrmedlen minskar i betydelse var tanken att en lokal styrning 

skulle ta vid. Frågan är då vad som idag styr matematikundervisningen? 

 

Kilborn skriver år 1982 om grundskolematematikens utveckling under 70-talet. Där nämns att 

matematikundervisningen förändrats från att läraren gett instruktioner till att läromedlet ger 

                                                 
1 Molin (2006). S. 52.  
2 Lundgren (1989). S. 21-22.  
3 Molin (2006). S. 61. 
4 Lundgren (1989). S. 233-234.  
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instruktioner och lärarens roll blir istället att hjälpa till där det behövs.5 Han nämner att lärare 

som säger att de inte använder läroplanen omedvetet ändå gör det: de använder ju läromedel 

som på den tiden (1970-talet) var granskade av statens läroboksnämnd. Läroboksförfattarna 

tvingades därför hålla sig till planen.6 Läroplanen från år 1970 förordade en mer 

individualiserad undervisning vilket innebar att eleven fick arbeta själv med läromedlet. 

Kilborn menar att denna individualisering inom matematikundervisningen inneburit att eleven 

fått arbeta mer ensam med läroboken och att den därigenom fått större betydelse. 7 I 

skolverket rapport 221, som sammanfattar en granskning av undervisning i 40 kommuner, 

nämns att utbildningens kvalitet kan förbättras genom ”En minskning av lärobokens närmast 

totala dominans i undervisningen till förmån för olika läromedel och undervisningsmateriel 

för att nå de nationella målen”.8 Johansson skriver i sin licentiatavhandling att med tanke på 

att läroboken i matematik ofta bestämmer vad som är skolmatematik så kommer de också att 

definiera vad matematik är för elever och lärare.9 Vidare kan detta vara bekymmersamt 

eftersom läroböckerna inte längre är granskade av någon myndighet (se vidare om granskning 

av läromedel längre fram i texten) och man kanske kan vänta sig att läroböckerna anpassas 

efter vad som säljer bra snarare än vad som följer läroplanen.9 Ett påpekande är att mycket av 

forskningen kring läromedlets betydelse i undervisningen är relativt gammal och det behövs 

mer dagsaktuell forskning om vilken betydelse läromedlen har idag.10 Speciellt är det ont om 

aktuella undersökningar inom matematikundervisningen på gymnasiet. I skolverkets rapport 

från år 2006 redovisas t.ex. enkätundersökningar i ämnena bild, engelska och 

samhällskunskap i grundskolan. Där sammanfattas också tre betydelsefulla undersökningar 

som gjorts tidigare, två svenska och en norsk, i vilka samtliga konstateras att läromedlet har 

stort inflytande på undervisningen.11 En av de svenska undersökningarna gjordes år 2003 av 

föreningen för svenska läromedel och där konstateras att 89 % av gymnasielärarna använder 

läroboken regelbundet eller så gott som varje lektion. Undersökningen baseras på enkäter som 

besvarats av 766 lärare fördelade över årskurs 1 till gymnasiet. Totalt var det 232 lärare på 

gymnasiet som svarat.12 Denna studie var dock inte specifik för ämnet matematik. Den andra 

svenska undersökningen var gjord i grundskolan och likaså den norska undersökningen. Även 

                                                 
5 Kilborn. (1982). S. 130.  
6 Kilborn. (1982). S. 124. 
7 Kilborn. (1982). S. 130. 
8 Skolverket (2003). S. 55-56.  
9 Johansson (2003). S. 1.  
10 Skolverket (2006). S. 128. De flesta undersökningar gjordes innan lpf94 infördes.  
11 Skolverket (2006). S. 20. 
12 Levén (2003). S. 11.  
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om det således inte finns alltför många empiriska studier om läromedlets betydelse inom 

ämnet matematik på gymnasiet så är det ändå troligen en viktig faktor. 

 

Det är då av intresse att undersöka hur läromedlet påverkas av läroplaner. I den här studien 

använder jag begreppet läromedel synonymt med lärobok. Inom matematikundervisningen på 

gymnasiet utgör läroboken oftast både källa till teori och problemlösningssamling. Tidigare 

var läromedlen under granskning av en statlig nämnd som godkände läromedel. Detta talar för 

att läromedel, i alla fall förr, stod under direkt inflytande av läroplanen. Å andra sidan är 

läromedelsförfattare eventuellt själva lärare med egna uppfattningar hur undervisning ska gå 

till. De är också beroende av att läromedlen ska gå att sälja. Konsumenten är lärarkollegiet. 

Detta talar för att det råder en viss tröghet mellan tillkomsten av en ny läroplan och dess 

genomslag i läromedel.  

 

Det mätbara resultatet av undervisningsprocessen är elevernas prestationer. Svenska elevers 

matematikkunskaper blir sämre i internationell jämförelse. För 10 år sedan låg svenska elever 

bra till, nu ligger de under medel i PISA-jämförelsen av 65 länder.13 I TIMSS-rapporten 2008, 

som sammanfattar en internationell jämförelse av gymnasieelevers resultat i avancerad 

matematik, ser man samma trend. Där är svenska elever näst sämst och tappar från senaste 

undersökningen som gjordes år 1995.14 Ett förändrat resultat måste ha orsakats av någon 

förändring i någon/några faktorer som styr undervisningen. Ett antagande är att om en faktor 

hålls konstant av över lång tid så kan man sluta sig till att det är någon annan faktor som 

orsakat förändrade elevprestationer. Detta kan dock problematiseras av att en faktor som 

förändrats för länge sen får genomslag först långt senare, därav kravet att faktorn bör vara 

konstant över lång tid för att antagandet ska vara rimligt. Ett tänkbart scenario är t.ex. att en 

reform i skolan påverkar de elever som är framtida lärare och därigenom får fullt genomslag i 

generationsskiftet av lärarkåren 30-40 år senare. Med detta resonemang vill jag framhäva hur 

komplicerat det kan vara att dra några slutsatser i studier av dessa frågor och alla potentiella 

slutsatser måste ses med kritiska ögon.  

                                                 
13 Skolverket (2010). Sammanfattning av resultat av PISAundersökning 2009.  
14 Skolverket (2008). S. 33.  



Leonard Csenki   2011-05-19 
Uppsats 15 hp, Masterprogram i utbildning och undervisning 

 6 

Syfte 

Huvudsyftet med den här studien är att studera hur svenska matematikläromedel för 

gymnasiet utvecklas. Hypotesen är att läroplanen agerar mall för läromedel. En detaljerad 

läroplan borde då påverka läromedlen så att de blir mer homogena sinsemellan.  

 

Som uttrycktes tidigare så är det mycket som tyder på att läromedlet är en viktig faktor i 

undervisningsprocessen. Det är då rimligt att anta att läromedlets utformning i viss mån 

påverkar elevernas studieresultat. Ett bisyfte med studien är därför att undersöka trender i 

elevers studieresultat.  

Metod 

För att studera om läromedlen påverkas av läroplanens formuleringar studeras läroplaner och 

dess formulering och grad av detaljrikedom i beskrivningen av hur undervisning bör gå till. 

Utöver detta studeras läromedel vid olika strategiskt valda tidpunkter. Vid varje tidpunkt har 

två läromedel studerats. Tanken är att testa hypotesen att en mer detaljerad beskrivning i 

läroplanen ger en mer homogen läromedelsflora. Eftersom arbetsbördan blir för stor om hela 

stoffet i gymnasiematematiken skulle studeras väljer jag att begränsa studien till ett begrepp: 

differentialekvationer. Detta begrepp har valts eftersom det är begränsat till en kort period i 

kursen och är därför väl begränsat i läromedlen. Hade man exempelvis valt att studera 

begreppet derivator får man ofta studera läromedel som täcker flera årskurser då detta begrepp 

successivt växer fram i läromedel och i läroplaner. En presentation av differentialekvationer 

bjuder på pedagogiska utmaningar i undervisningen eftersom det är ett stort område inom 

matematiken (som presenteras i flera kurser på högskolan) som i sin helhet inte kan täckas in i 

gymnasiekursen. Därför blir begränsningen i kursen intressant att studera. Det finns inom 

området också olika sätt att visa matematiska samband och detta gör att läromedelsförfattarna 

måste göra taktiska val: exempelvis om man generellt motiverar lösningar till första 

ordningens differentialekvationer m.h.a. integrerande faktor slipper man göra ansatser till 

partikulärlösningar längre fram men samtidigt ställer det större krav på kunskaper i 

integralkalkyl (mer om detta i resultatet av studien).    

 

Huvudfrågeställningarna som ska besvaras genom litteraturstudier är: 

• Hur beskrivs undervisning i differentialekvationer i läroplaner från olika tidpunkter? 

• Hur tar läromedlen upp begreppet differentialekvationer? 

• Kan man se någon koppling mellan läroplanens beskrivning och läromedlens upplägg? 
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Gymnasiet är inte en statisk institution och därför är det av vikt att studera vilka utbildningar 

som är likvärdiga. Det visar sig (läs under gymnasiets historik) att det är lämpligt att jämföra 

N- och T-programmen/linjerna eftersom det är på dessa program som differentialekvationer 

behandlas.  

 

I studien sammanfattas även publikationer om trender i gymnasieelevers studieresultat.  

Läromedelsgranskning och valda utgivningsår för läromedlen 

Det finns en uppsjö av läromedel att studera. Läroplaner i valt tidsintervall kom ut 1965, 

1970, 1981 (modifikation av supplementet av Lgy70 som är av intresse i denna studie), 1994 

och en modifierad variant av 1994 års upplaga år 2000. Därför har jag valt att studera 

läromedel från åren 1968, 1971, 1983, 1996, 2002 så att läromedelsförfattarna ska få något år 

på sig att anpassa innehållet till läroplanen.  

 

Läromedel var från år 1938 fram till 1991 granskade av staten15. Bland annat granskades om 

läromedlen överensstämde med läroplan och kursplan. Mellan åren 1938 och 1974 stod 

Statens läroboksnämnd för granskningen och nämnden granskade då alla ämnen. Efter år 

1974 var det främst samhällsorienterade ämnen som skulle granskas. Mellan åren 1974 och 

1983 var granskningsnämnden en del av skolöverstyrelsen. Mellan åren 1983 och 1991 gav 

läromedelsnämnden ett utlåtande om läromedlen men godkännande/underkännande gjordes 

ej.16 Det kan med denna bakgrund vara intressant att se om det sker någon förändring av 

läromedlens utformning efter år 1974 då granskning upphört inom ämnet matematik.  

Metod för granskningen av läromedlen 

En metod för att granska läromedlen är väsentlig eftersom de på något sätt ska jämföras med 

varandra. För att komma fram till en lista med jämförande egenskaper hos läromedlen har 

dessa studerats utifrån läroplanerna för att se vilka punkter som vanligen finns med och hur de 

framställs. Slutligen har didaktiska tankegångar om vad som kan vara svårt, vad som kan 

missuppfattas och om det finns sammanhang i det snår av metoder som lösning av 

differentialekvationer innebär.  Följande punktlista med frågor är resultatet av dessa 

reflektioner. Denna lista har varit vägledande i studierna av läromedlen. Slutligen har listan 

                                                 
15 Harrie Johnsson. (2009). S. 10.  
16 Harrie Johnsson. (2009). S. 12-13. 
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ytterligare förfinats till kategorifrågor så att en egenskap hos läromedlet beskrivs av en siffra 

eller bokstav. Detta gör att man kan presentera en kompakt jämförelse i tabellform (se 

resultatet av granskningen Tabell 2-5). I följande lista finns frågeställningar som varit 

vägledande i studien av läromedlen. 

 

1. Finns kursmomenten enligt läroplanen med? 

2. Hur introduceras begreppet differentialekvation? Finns det något sätt som är vanligare än 

andra? Detta är en didaktisk fråga eftersom introduktioner tenderar att vara viktiga. Många 

elever ser matematik som något man ska tillämpa och frågan VARFÖR är viktig för att 

deras intresse ska väckas. 

3. Finns någon geometrisk tolkning av differentialekvationer (riktningsfält, kursvskaror)? 

Den geometriska tolkningen kan ge sammanhang och uppslag för utgångspunkt vid 

tillämpningar, speciellt i samband med numeriska lösningsmetoder. 

4. Ges någon innebörd till ordet linjär differentialekvation, eller annan klassificering av 

differentialekvationer generellt? Detta ger en bild av om läromedlet försöker sätta kursen i 

ett större sammanhang.  

5. Metoder för lösningar av linjära differentialekvationer av första ordningen: Hur motiveras 

ansatserna (Exempelvis: Vi sätter på försök…)? Hur motiveras allmän- och 

partikulärlösning (Exempelvis derivering och insättning i differentialekvation)? 

6. Hur är framställningen av linjära differentialekvationer av andra ordningen: Hur motiveras 

karaktäristiska ekvationen? Hur motiveras allmän- och partikulärlösning? 

7. Finns möjlighet att lära sig hur man ställer upp differentialekvationer? I 

högskoleförberedande syfte kan detta vara av intresse. Det utgör också en motivering 

varför man skall lära sig om differentialekvationer.  

8. Är det en mångordig eller fåordig framställning? Vad är nödvändigt att säga för att få fram 

budskapet men detta är också kopplat till hur matematiskt fullständig framställningen är.  

9. Hur många övningsuppgifter finns det och hur många av dessa är tillämpade på något 

verkligt problem där differentialekvationer tillämpas? Läroplanen ger ibland anvisningar 

för vad för typ av exempel som bör finnas med. Antal uppgifter ger en fingervisning om 

hur man ser på inlärningen av lösningsmetoder av differentialekvationer. Eftersom det i 

många fall gäller att identifiera vilken typ av lösningsmetod man ska använda är detta ett 

mönsterigenkänningsproblem vilket kräver övning. 

10.  Finns nivåuppdelning? Får lärare hjälp med att variera innehåll beroende på hur 

intresserad och ambitiös eleven är? 
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Uppsatsen ur en vetenskaplig synvinkel 

Den här studien syftar inte till att göra hypotestestning i strikt mening då det skulle vara i 

princip omöjligt. Det är exempelvis svårt att avgöra vad som är variation i en 

läromedelsframställning? Allt som inte är en direkt kopia skulle ju innebära en variation. Om 

vi nu antar att jag finner en korrelation mellan läroplanens strikthet och en ökad variation i 

läromedelsframställning är det heller inte säkert att det är ett orsakssamband. Exempelvis kan 

det ju vara så att politiska beslut om en utökning av gymnasieplatser har lett till att 

undervisningen anpassats till elever med lägre förmågor och att läromedelsförfattarna med 

denna bakgrund anpassat sig till realiteter. En annan orsak kan helt enkelt vara att 

skolväsendet blivit äldre och därigenom naturligen fått fler läromedelsförfattare med olika 

pedagogiska uppfattningar. Frågan kan då ställas om det finns någon anledning att alls göra 

något försök att testa min hypotes? Svar: i en framtida mer avancerad studie kan man kanske 

ta hänsyn till fler variabler än den här studien gör och då kan beskrivningar från denna studie 

komma till användning om inte annat som inspiration till en falsifierbar hypotes. Jag är därför 

naturligen försiktig med slutsatser men frikostig med beskrivningar.  

 

Eftersom elevernas studieresultat sannolikt är en funktion av många variabler går det 

naturligtvis inte att leda i bevis att läromedel skulle vara orsak till generella trender i 

studieresultat. Det kan dock ändå vara intressant att i samband med förändringar i läroplan 

och i läromedel även visa på statistik om studieresultat. Kanske kan man, med samma 

resonemang som tidigare, i senare studier ha nytta av denna lilla pusselbit i försök att finna 

undervisningsmetoder som garanterar gymnasieeleverna goda studieresultat. En sådan 

avancerad studie skulle modellera studieresultat som funktion av många variabler såsom 

läromedel, lärarinsatser, undervisningstid, integrationssvårigheter, etc.  

Forskning om försämringar i gymnasiematematiken 

Gymnasieskolans mål och högskolans förväntningar 

Thunberg och Filipsson studerar hur gymnasieskolans mål och högskolans förväntningar inte 

stämmer överens.17 Bakgrunden till deras studie är de ökande svårigheter som studenter på 

exempelvis civilingenjörsprogrammen har på de första matematikkurserna. Tydligen saknas 

förkunskaper i matematiken från gymnasiet. Framförallt handlar det om räknefärdigheter och 

                                                 
17 Thunberg, Filipsson. (2005).  
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”kunskap om identiteter för elementära funktioner”.18 Dessa färdigheter ingår inte i den 

utsträckning på gymnasieskolans matematikkurser som högskolan förväntar sig. Högskolan 

har å sin sida ställt för låga krav för intag och har inte anpassat sina kurser till rådande 

omständigheter. Författarna har i sin studie haft svårigheter att formulera gymnasieskolans 

mål inom matematiken eftersom kursplanerna är alldeles för allmänt formulerade. Istället har 

de intervjuat gymnasielärare och framförallt studerat kraven på de nationella proven.18 

 

Bengt Johansson på uppdrag av skolverket sammanfattar diagnostiska tester från Chalmers 

tekniska högskola och tekniska högskolan i Linköping som gjorts på studenter som precis ska 

börja på någon teknisk utbildning på högskolan. Testerna från Chalmers visar att resultaten är 

stabila från år 1970 fram till år 1993. Sedan rasar resultaten. År 1998 tillfrågades 

gymnasielärare vad detta kan bero på och en stor variation i svaren framkom. Tydligen har 

gymnasielärare olika uppfattningar om hur matematiken bör bedrivas vilket visar på att 

styrdokumenten som de är utformade nu inte är tillräckligt tydliga för att garantera en 

likvärdig utbildning.19 En intressant aspekt är att många gymnasielärare anser att 

gymnasieskolans struktur, där i princip alla studerar på gymnasiet, innebär att lärarna får 

fokusera på elever som ska uppnå betyget godkänt (elever som sannolikt inte kommer att 

studera på teknisk högskola) och därmed inte har tid att utveckla de elever som är framtida 

tekniska högskolestudenter.19 Lars Brandell sammanfattar resultatet av diagnostiska tester 

som gjorts på nyantagna studenter på KTH mellan åren 1997 och 2010. En försämring i 

svarsfrekvens har skett under perioden: svarsfrekvensen 7 procentenheter lägre år 2010 

jämfört med år 1997. Från år 1998 föll resultatet från en svarsfrekvens på ca 56 % fram till år 

2002 varefter det fluktuerar kring ca 45 %. Brandell diskuterar att detta korrelerar väl med 

införandet av lpo94 (läroplanen för grundskolan) men det finns inte underlag för att säga om 

det även kan bero på införandet av lpf94.20   

 

Det ändrade betygsystemet som infördes i och med den nya läroplanen lpf94 innebar betyg 

benämnda IG, G, VG och MVG. Innan fanns betygskalan 1-5. Thunberg och Filipsson menar, 

efter samtal med gymnasielärare, att detta i praktiken innebar att betyget G ersatte betyget 2 

                                                 
18 Thunberg, Filipsson. (2005). Sammanfattning av resultat s. 5-6.  
19 Johansson.  (1998). S. 20-21 
20 Brandell (2010). S. 2-3. Diagram och diskussion. 
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som tidigare inte räckte för att komma in på högskola: i praktiken alltså en sänkning av 

kraven.21   

TIMSS-undersökning 

TIMSS Advanced (Trends in Mathematics and Science Studies) undersökte år 1995 och år 

2008 hur svenska gymnasieelever som läst minst Matematik D klarar sig i internationell 

jämförelse. De elever som var med i studien läste under lgy70 år 1995 medan lpf94 var 

gällande 2008. I rapporten för TIMSS Advanced 2008 finner man att andelen elever som läste 

upp till Matematik E har minskat från år 1999 till år 2008 från 20% till under 10%22. Det var 

tidigare obligatoriskt att läsa Matematik E för naturvetare och tekniker men är så inte längre. I 

jämförelse med andra länder är den undervisningstid som svenska elever fått väldigt låg.23 De 

svenska eleverna har försämrat sitt resultat från år 1995 till år 2008. I den internationella 

jämförelsen är bara Filippinerna sämre. I undersökningen har det internationella medelvärdet 

år 1995 normerats till 500 p. Det svenska medelvärdet låg då på 502 poäng. Motsvarande 

siffror för svenska elever år 2008 är 412 poäng.24 Jämförelsen är inte helt rättvisande då 

andelen som läste Matematik E år 1995 var större eftersom kursen då var obligatorisk. 

Medelvärdet för de som läst minst Matematik E var dock 458 poäng och alltså även då en 

försämring.25 

Jämförelse 1964 och 1980 

IAE (International association for evaluation of educational achievement) gör internationella 

jämförelser med syftet ta reda på vad som leder till goda resultat i matematik. 

Skolöverstyrelsen sammanställde år 1983 en jämförelse som IAE gjort mellan studieresultaten 

i svensk gymnasieskola år 1964 och år 1980.26 Elever har fått matematiktest vid båda 

tidpunkterna och det är resultatet på detta test som utvärderats.  

 

I 1964 års test fanns elever från sista årskursen på reallinjen, allmänna linjens sociala gren 

samt tekniskt gymnasium (se under rubriken historisk överblick av skolan - gymnasiet). 1980 

                                                 
21 Thunberg, Filipsson. (2005). Sammanfattning av resultat s. 23.  
22 Skolverket (2008). S. 23.  
23 Skolverket (2008). S. 27.  
24 Skolverket (2008). S. 33.  
25 Skolverket (2008). S. 32. 
26 Skolöverstyrelsen (1983).  
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års test gjordes av elever i årskurs 3 på N och T-linjen.27 År 1964 ingick totalt 18% av alla 18-

åringar i studien. År 1980 ingick 24 % av alla 18-åringar.28 

 

Studien visar inte på några större skillnader i elevers matematiska kunskaper mellan 

testtillfällena. I studien används endast problem som vara likvärdiga i 1964 års test och 1980 

års test. En något ändrad kursinnehåll enligt kursplanen gör att eleverna är bättre på de 

områden som kursplanen fokuserar på.29  

Historisk överblick av skolan 

För att kunna jämföra matematikundervisningen i den svenska skolan krävs att man förstår 

hur skolan har utvecklats då skolsystemet har förändrats under vald period. Vilka utbildningar 

är likvärdiga beträffande matematikundervisning och bör därför jämföras?  

Folkskolan och parallellskolesystemet 1842-1973 

1723 fattade regeringen i Sverige beslut om att föräldrar skulle lära sina barn att läsa och 

framförallt då vissa kristendomsstycken. År 1842 infördes allmän skolplikt. Då infördes krav 

på socknarna att skaffa fram lärare och lokaler. Detta tog tid och det fanns motstånd mot 

reformen i bondesamhället. Även småskolan växte fram under denna begynnande tid. 

Småskolan var en praktisk åtgärd i städer där elevkullarna var så stora att någon sorts 

klassindelning var nödvändig. Småskolan fanns alltså parallellt med folkskolan. År 1919 

samordnades småskolan och folkskolan till en sexårig enhetlig skola. År 1937 blev folkskolan 

sjuårig men detta blev inte helt genomfört förrän 1949. Hittills hade skolorna varit små och 

många. Under 1920-talet och 1930-talet centraliserades skolorna kraftigt. 1962-1971 

överfördes folkskolan till att bli en nioårig obligatorisk grundskola.30 Parallellt med 

folkskolan existerade även andra statliga och kommunala högre skolor. Ur detta kommer 

begreppet parallellskolesystem. Parallellskolesystemet levde kvar ända fram till skolåret 

1972/1973 då det var helt ersatt av ett enhetssystem (i samband med grundskolans införande). 

Parallellskolesystemet upplevdes som svåröverskådligt och stora skillnader fanns mellan 

landsbygd och städer. När det avskaffades så ersatte den nioåriga grundskolan folkskolan och 

realskolan.31  

                                                 
27 Skolöverstyrelsen (1983). S. 16.  
28 Skolöverstyrelsen (1983). S. 45 
29 Skolöverstyrelsen (1983). S. 52.  
30 NE. Om folkskola.  
31 NE. Om grundskola. 
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Realskolan 

Realskolan har sin grund i läroverket som år 1905 delades upp i gymnasium och realskola. 

Från början kunde man efter tre år i folkskola gå en sexårig realskola. Detta ändrades dock år 

1928 då man efter fyra år på folkskola gick femårig realskola alternativt fyraårig realskola 

efter sex år på folkskola. I parallellskolesystemet existerade även motsvarigheterna kommunal 

mellanskola och praktisk mellanskola som var fyraåriga efter sex år i folkskola.32  

Gymnasieskolan 

På 1600-talet var undervisningsväsendet uppdelat i trivialskolor, gymnasier och akademier. I 

gymnasiet lärde man sig främst teologi och latin. Begreppet studentexamen har sin grund i 

1600-talet då man införde kunskapsprövning för att gå från gymnasiet till akademin. Detta 

gjorde man eftersom adelsmännens barn skickades direkt till akademierna och därför inte 

hade några förkunskaper.34 

 

Speciella s.k. apologistklasser fanns från 1700-talet. Dessa var till för blivande näringsidkare 

och tjänstemän. Just i dessa klasser började man på 1700-talet utöka skriv-, räkne- och 

geografiundervisning. I och med 1820 års skolordning avskiljdes dessa klasser från det övriga 

gymnasiet som då utvecklades till skola för teologer. På mitten av 1800-talet bestod det 

tidigare gymnasiet av ett s.k. läroverk som i sig var uppdelat i en modern reallinje och en 

klassisk latinlinje (läroverket var vid den tiden en sammanslagning av apologistskolan och 

den teologiska inriktningen33). Det krävdes nu enbart tre års folkskolestudier för att börja på 

läroverk.34  

 

År 1905 delades läroverket upp i en lägre realskola och ett högre gymnasium.34 

Gymnasiedelen av läroverket bestod nu av fyra ”ringar” (år). Begreppet allmänt läroverk 

infördes för att skilja dessa från privata läroverk.35 Gymnasiedelen av läroverket delades 

också upp i realgymnasiet  (reallinjen) och latingymnasiet (latinlinjen). Man kunde få 

realskoleexamen för avslutad realskola (första sex åren på läroverket) och en studentexamen 

om man avslutade gymnasiedelen av läroverket.33 

 

                                                 
32 NE. Om realskola. 
33 Gymnasieskolans lärare - till nu från då.  
34 NE. Om gymnasium.  
35 Nordström. (2009). S. 88.  
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Intressant att notera är att flickor från år 1905 kunde börja gå i realskola (ej gymnasium) och 

först 1928 allmänt även till gymnasiet. Från och med 1920 gick man på lyceum som bestod av 

realskola och gymnasium. Ordet gymnasium innebar på den tiden tekniskt gymnasium och 

handelsgymnasium som representerade fackutbildningar (fackgymnasium) som fanns vid 

sidan om det allmänna läroverket. 1953 infördes en allmän linje på försök som låg vid sidan 

om reallinjen och latinlinjen.34 Denna allmänna linje var uppdelad i en social- och en språklig 

gren.33 

 

År 1960 gjordes en utredning om gymnasiet eftersom en stor tillströmning av elever 

förväntades i och med den nya grundskolans införande. 1950 var det 6200 elever som tog 

studentexamen och man beräknade 1962 att det skulle vara 20,000 elever år 1970.36  

 

Utredningen år 1960 låg till grund för den omorganisation som genomfördes år 1964. Fem 

nya linjer upprättades. Dessa bestod av humanistisk- (motsv. gamla latinlinjen), 

naturvetenskaplig- (motsv. gamla reallinjen), samhällsvetenskaplig- (motsv. den på försök 

införda allmänna linjen), ekonomisk- (motsv. fackgymnasiets handelslinje) och teknisk linje 

(motsv. det tekniska gymnasiet). Alla dessa var treåriga men teknisk linje hade även ett fjärde 

valbart år. Man var tvungen att ha gått grundskolan för att få gå gymnasielinjerna.34 

 

Åren 1964-1966 arbetar riksdagen med att reformera gymnasieskolan så att den inte som 

tidigare främst är till för en elit utan för allmänheten.33 

 

1968 har gymnasieskolan 22 linjer som både är yrkeslinjer, teoretiska linjer och tekniska 

linjer och dessa drivs av kommunerna (i vissa fall landstingen). En ny läroplan Lgy70 är en 

läroplan i den nya gymnasieskolan (observera namnbytet från det tidigare gymnasiet) och man 

integrerar yrkeslinjer och fackskolor i gymnasieskolan.33  

 

1991 blir alla linjer treåriga (tidigare fanns några yrkeslinjer som var tvååriga) och ger 

behörighet till högskolan. 1994 kommer en ny läroplan lpf94.33 I och med detta samordnas 

teknisk- och naturvetenskaplig gren under det gemensamma namnet 

naturvetenskapsprogrammet. Gymnasieskolan blir mer kursutformad och ett nytt 

                                                 
36 Lirén (1986). S. 135.  
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betygssystem införs. Ytterligare en viktig nyhet var att kommunerna fick ansvaret för att 

inrätta gymnasieskolor.37 

Antal elever på gymnasiet vid olika tidpunkter 

I följande sammanställning är fokus på att ge en helhetsbild av hur många elever som gick 

något som kan jämföras med dagens gymnasieskola. Speciellt är siffror för naturvetenskaplig- 

och teknisk linje/(program) framtagna eftersom det är dessa elever som studerar den 

matematik som är i fokus i denna studie.  

 

År 1968 fanns det två parallella skolsystem i gymnasiet. I det gamla systemet som var under 

avveckling fanns teknisk- (1 353 elever), handels- och sjöfartslinje totalt 6 285 elever. I det 

nya gymnasiet fanns samtidigt 100 973 elever varav 29 334 gick naturvetenskaplig (N) linje 

och 15 896 gick teknisk (T) linje. I fackskolor fanns också 28 062 elever varav 7 867 i teknisk 

fackskola. Totalt kan man säga att 135 320 elever gick i något som kan motsvara dagens 

gymnasium.38 

 

År 1971 fanns totalt i gymnasieskolan 232 403 elever. Av dessa fanns de som läste 

specialkurser vilket motsvarar fackskolan år 1968. På naturvetenskaplig linje gick 30 569 

elever och på 4-årigt tekniskt gymnasium gick 21 626 elever.39  

 

År 1983 antogs 133 923 elever till gymnasiet varav 20 316 till 3-åriga N- eller T-linje40. 

Totalt gick i gymnasiet 314 519 elever varav 63 951 på N- eller T linje.41 

 

År 1996 antogs 120 790 elever till gymnasiet och av dessa antogs 22 182 på N- eller T-

programmet.42 Totalt fanns i gymnasiet 309 661 elever varav 57 745 gick N- eller T.43 

 

År 2002  antogs 129 742 elever till gymnasiet varav 20 582 till N- eller T-programmet.44 

Totalt gick 322 587 elever i gymnasiet varav 60 164 på N- och T-programmet.45 

                                                 
37 Richardsson (2010). S. 192-194.  
38 SCB (1971). Statistisk årsbok 1971. 
39 SCB (1973). Statistisk årsbok 1973. S. 314.  
40 SCB (1985). Statistisk årsbok. S. 355.  
41 SCB (1985). Statistisk årsbok. S. 356.  
42 SCB (1998). Statistisk årsbok. S. 370. 
43 SCB (1998). Statistisk årsbok. S. 372.  
44 SCB (2004). Statistisk årsbok. S. 517.  
45 SCB (2004). Statistisk årsbok. S. 518. 
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År 2008 antogs 151 943 elever till gymnasiet varav 17 640 till N- eller T-programmet.46 I 

gymnasiet fanns totalt 396 336 elever år 2008 och av dessa gick 58 023 på N- eller T-

programmet.47 

 

Av denna genomgång framgår att antalet elever på N- och T-programmen (eller motsvarande) 

i princip inte ändrats sedan 60-talet medan det totala antalet elever i gymnasiet, eller 

motsvarande, har 3-dubblats från år 1968 till år 2008.  

Matematiken enligt styrdokumenten 

Att studera styrdokument och läroplaner utgör ett ämne för avhandling i sig. Jag väljer därför 

att fokusera på åren från 1960-talet och framåt och har fokus på att studera just hur 

matematikundervisningen styrs. Intressanta hållpunkter från historiken är då åren 1964 

(omorganisation till fem linjer), 1965 (ny läroplan), 1968 (omorganisation till 22 linjer), 1970 

(läroplan lgy70) och 1994 (läroplan lpf94). Lpf94 modifierades också år 2000. En 

sammanställning av styrdokument och andra utlåtande från myndigheter före år 1970 ges av 

Eva Lindmark.48  

 

I detta avsnitt beskrivs vad som står i läroplanerna om begreppet differentialekvationer. Även 

timplaner, d.v.s. hur mycket tid som skulle läggas ner på matematiken i de olika årskurserna 

beskrivs. Jag har valt att här fokusera på planerna för N- och T-programmet då det är på dessa 

program man tar upp begreppet differentialekvationer. 

Läroplan 1965 

Om differentialekvationer 

I läroplanen år 1965 finns beskrivet år för år vilka begrepp som ska behandlas. 

Differentialekvation behandlas under årskurs tre. Där står att läsa om vad kursen ska behandla 

under rubriken årskursfördelning: ”Differentialekvationer: Linjära differentialekvationer med 

konstanta koefficienter av första och andra ordningen”49 Under rubriken ”kommentarer till 

speciella kursmoment” finns mer detaljerad beskrivning. Man bör enligt läroplanen 

                                                 
46 SCB (2010). Statistisk årsbok. S. 513. 
47 SCB (2010). Statistisk årsbok. S. 514. 
48 Lindmark, Eva (2009).  
49 Skolöverstyrelsen. (1965). S.257. 
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huvudsakligen behandla differentialekvationer där karaktäristiska ekvationen har reella rötter 

när det gäller andra ordningens differentialekvationer. De fall där komplexa rötter fås kan 

användas som exempel på räkning med komplexa tal. Det blir därför intressant att se i vilken 

utsträckning komplexa rötter till karaktäristiska ekvationen förekommer. Läroplanen 

fortsätter: ”Till inhomogena ekvationer med enkla högerled kan man verifiera lösningen” och 

exempel från fysik och teknik bör ges. Se även bilaga 1.  

Timplan 

I läroplanen från 1965 ska eleven under årskurs 3 få 5 timmars matematikundervisning i 

veckan.50 

Läroplan Lgy70 

Om differentialekvationer 

Att läsa Lgy70 är nästan som att läsa en matematisk framställning av begreppen. Lgy70 

verkar mycket noggrannare beskriven än läroplanen från år 1965. Jag har valt att återge det 

med numrering enligt läroplanen eftersom det lyser igenom att läroplansförfattarna har en 

pedagogisk tanke bakom upplägget (se även bilaga 2):  

 

16.1.(numrering enligt läroplanen) Eulers metod på uttrycket y’=H(x,y). ”Begreppen 

riktningsfält, partikulärlösning och allmän lösning behandlas”.51 I Eulers metod bör 

trunkeringsfelet skattas genom att använda steglängdshalvering. ”Richardssonextrapolation 

bör användas”. Man bör uppmärksamma att Eulers metod inte fungerar vid diskontinuiteter på 

lösningsfunktionen i intervallet. Konkreta exempel ges på vilken typ av uppgifter eleverna ska 

lära sig att lösa. I detta begynnande kapitel ska de kunna rita upp riktningsfält, verifiera given 

lösning, bestämma en ekvation för en tangent till kurva genom en given punkt och de ska 

kunna använda Eulers metod på en icke-linjär differentialekvation (exemplifieras med 

y’=1+y2). 

 

16.2. Här behandlas linjära differentialekvationer av första ordningen. I början linjära 

homogena differentialekvationer med konstanta termer, y’+ay=0, och sedan icke-homogena 

differentialekvationer med icke konstanta termer, y’+f(x)y=g(x). Integrerande faktor ska läras 

                                                 
50 Skolöverstyrelsen. (1965). S. 73.  
51 Skolöverstyrelsen. (1970). s. 41.  
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ut. Exempel som ges är y’+y=x2 och y’+2xy=x. ”Eventuellt kan också ekvationen 

dy/dx=f(x)/g(x) behandlas”.51  

 

16.3. Linjära differentialekvationer av andra ordningen, y”+ay’+by=h(x), ska lösas då h(x)=0 

och några enkla funktioner h(x). Det är inte nödvändigt att behandla komplexa rötter till den 

karaktäristiska ekvationen då komplexa tal inte förutsätts ha behandlats. En LC-krets får 

utgöra exempel.  

 

16.4. Här ska man tydligen räkna med Eulers metod vid lösning av andra ordningens 

differentialekvation. Man ska diskutera omformningen från andra ordningens 

differentialekvation till två differentialekvationer av första ordningen. Det antyds att man kan 

använda ”biblioteksprogram”. Ett exempel som ges handlar om radioaktiva isotoper och man 

får själv ställa upp differentialekvationen.  

 

16.5. Eleverna ska lära sig att själva ställa upp differentialekvationer och avgöra vilken 

lösningsmetod som passar. Två exempel ges: vatten som svalnar 1) och kropp som faller fritt 

med luftmotstånd 2).52  

Timplan 

Matematikundervisning ska ges 5 timmar/vecka i alla årskurser (1-3) på natur- och teknisk 

linje.  

Läroplan Lgy70 modiferad under 1980-talet 

Om differentialekvationer 

Denna modifikation53 har inga förändringar i avsnittet för differentialekvationer.  

Timplan 

På naturlinjen och teknisk linje ska i matematik läggas 6 timmar undervisning i årskurs 1, 5,5 

timmar i årskurs 2 och 4 timmar i årskurs 3.54 Räknar man totalt antal timmar blir det en liten 

ökning i och med den modifierade läroplanen.   

                                                 
52 Skolöverstyrelsen. (1970). S. 42. 
53 Skolöverstyrelsen. (1981). Lgy70. 
54 Lgy70 (1983). 
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Läroplan lpf94 

Om differentialekvationer 

I kursplanen för matematik E står om differential- och integralkalkyl att eleven ska 

 

”kunna analysera, formulera och lösa problem som kräver bestämning av derivator och 

integraler, kunna ställa upp differentialekvationer som modeller för verkliga situationer, 

kunna ange exakta lösningar till några enkla differentialekvationer och förstå tankegången 

bakom någon metod för numerisk lösning”55 

Timplan 

Matematik E motsvarar 60 timmars undervisning. Enligt kursplanerna är Matematik A 110 h, 

Matematik B 40 h, Matematik C 50 h , Matematik D 40  h och Matematik E 60 h. Ett förslag 

på disposition av tiden på NV-programmet görs: Matematik A-60h, Matematik B-50h, 

Matematik C-60h, Matematik D-70h, Matematik E-60h.56 Totalt 300 timmar och 35 veckor/år 

ger ca 2,9 h/vecka.  

Läroplan lpf94, modifiering år 2000 

Om differentialekvationer 

Mål med kursen är att eleven ska ” kunna tolka, förklara och ställa upp differentialekvationer 

som modeller för verkliga situationer” samt ”kunna ange exakta lösningar till några enkla 

differentialekvationer och förklara tankegången bakom någon metod för numerisk lösning”.57 

Kursmålen är vaga och läser man det andra citatet skulle det kunna räcka med att kunna lösa 

olika varianter av linjära homogena differentialekvationer av första ordningen med konstanta 

termer (y’+ay=0). Läser man första citatet skulle man också kunna tolka det som en väldigt 

seriös kurs. Styrningen från läroplanen har minskat radikalt från tidigare år (t.ex. Lgy70). Se 

även bilaga 3 för exempel hur målen i kursplanen är formulerade.  

Timplan 

Det står inte hur många timmar per vecka eleven ska undervisas i matematik i läroplanen men 

summerar man poängen för alla matematikkurser (100 h MaA + 50 h MaB + 100 h MaC + 

100 h MaD + 50 h MaE = 400 h) och dividerar med antal skolveckor (35/år) får man 
                                                 
55 Skolverket (1994). S. 54-55.  
56 Skolverket (1994). S. 103. 
57 Lpf94 (version 2000). Matematik E.  
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400/105=3,8 h/vecka. Detta givet att man läser alla matematikkurser vilket inte är nödvändigt 

för att få en gymnasieexamen. Det är inte heller säkert att eleverna får så mycket undervisning 

då det totala antalet poäng i gymnasieskolan överstiger det totala antalet timmar så det är upp 

till varje skola att avgöra hur mycket tid som skall läggas på varje ämne och kurs. Riktlinjen 

efter år 2000 är att 100 poäng motsvarar ungefär 87 timmars undervisning. Totalt antal 

timmar på tre år för matematik är 330 h, istället för 400 h som man får om man räknar ihop 

alla poäng, och man får då 3,1 h/vecka.58 

Läroplan 2011, Gy11  
En ny läroplan införs år 2011.  I kursplanen för matematik 4 står att man ska behandla 

”Begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla tillämpningar som är relevanta 

för karaktärsämnena”.59 Detta är allt om differentialekvationer. På det nya 

naturvetenskapsprogrammet kommer 400 poäng matematik ingå oavsett inriktning. På 

teknikprogrammet ingår 300 programgemensamma poäng och i inriktningen teknikvetenskap 

ingår ytterligare 100 poäng matematik.60 Ytterligare matematikkurser är valbara i båda 

programmen. Troligtvis innebär detta alltså ingen skillnad tidsmässigt från tidigare 

läroplanen.  

Resultat av läromedelstudien 

Här kommer resultaten från denna studie sammanfattas. De trender som påpekas gäller 

generellt för de böcker som studerats och kan inte med säkerhet sägas gälla generellt för alla 

existerande läroböcker. Läromedlen har numrerats 1-10 för att denna sammanställning inte 

skall bli alltför rörig. Följande tabell redogör för vilket läromedel som hör till vilket nummer. 

Tabell 1 Sammanfattning av läromedel som ingick i studien. Dessa har numrerats 1-10 för att underlätta 

resultatsammanställningen.  

                                                 
58 Skolverket (2008). S. 27.  
59 Utbildningsdepartementet 2010. S. 145.  
60 Skolverket. (2011). Programstruktur N- och T-programmen. 

Nr År Titel Författare 
1 1968 Matematik för gymnasiet 3 Nyman  
2 1968 Matematik för gymnasiet NT-linjerna åk 3  Brolin, Sjöstedt, Thörnqvist, Vejde 
3 1971 Matematik för gymnasiet. Naturvetenskaplig. Teknisk.   Ekbom, Hilding 
4 1971 Matematik för gymnasiet.  Nyman, Emanuelsson 
5 1983 Matematik. Gymnasieskolan NT3 Björk, Brolin, Ljungström 
6 1983 PRIMA. Matematik för gymnasieskolan. NT3.  Ekbom och Hilding 
7 1996 Matematik 2000. Kurs E. Björk, Brolin. 
8 1996 Matematik. Program N. Kurs E.  Jacobsson, Wallin, Wiklund 
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9 2002 Gymnasiematematik för Naturvetenskap- och  
Teknikprogrammen, kurs E. Wallin, Lithner, Wiklund, Jacobsson 

10 2002 Nya Delta. Matematik Kurs E.  Björup, Oscarsson, Sandhall 
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 Granskning av icke-ämnesspecifika detaljer 

Tabell 2. En jämförelse mellan olika läromedel. Icke-ämnesspecifika detaljer jämförs här. En 
sammanfattning från läromedelsstudien.  

Läromedel nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Utgivet år 1968 1968 1971 1971 1983 1983 1996 1996 2002 2002 
Totalt antal övningsuppgifter om 
differentialekvationer 66 66 108 104 199 247 348 262 232 266 
Antal tillämpade övningsuppgifter om 
differentialekvationer 7 5 8 11 25 17 85 102 78 75 

Tillämpningsfokus: 
1) Matematisk med några tillämpningar 
2) Fokus på tillämpningar 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

Finns nivåuppdelning? 
1) Enbart uppgifter 
2) Uppgifter och avsnitt 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 

Mängd text: 
1) Fåordig (Lite utfyllnadstext, extra exempel och 
kommentarer) 
2) Varken fåordig eller mångordig (En del utfyllnadstext, 
extra exempel och kommentarer) 
3) Mångordig (Mycket utfyllnadstext, extra exempel och 
kommentarer) 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 
Finns sammanfattning? J/N N J J N N J J J J J 
Upplevs läromedlet formellt eller informellt? F/I F F F F I I I I I F 

Tryck och layout: 
1) Övervägande löpande text. 
2) Mer bearbetat. Pratbubblor/kommentarer och figurer 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
Figurer: Har med några 1) eller många 2) figurer 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

 

Antal övningsuppgifter och tillämpningsfokus: Antalet övningsuppgifter har ökat från 60-talet 

men håller fr.o.m. läromedlen år 1983 en ganska konstant nivå. Antalet uppgifter som är 

tillämpade steg kraftigt fr.o.m. år 1996. Om man tar detta som mått på hur fokuserat 

läromedlet är på tillämpningar så är således läromedlen mer inriktade på tillämpningar från år 

1996 (se Tabell 2). Här har övningsuppgifter räknats som två olika uppgifter om de är 

uppdelade i t.ex. a, b och c. Ett annat sätt att mäta fokus på tillämpningar är att ingående 

studera hur varje avsnitt inleds. Här har jag valt att kategorisera ett läromedel som fokuserat 

på tillämpningar om avsnitt i kapitlet om differentialekvationer i regel inleds med exempel 

med vetenskaplig tillämpning. Läromedel 8 och 9 från år 1996 och år 2002 har som 

utgångspunkt att beskriva modeller inom olika vetenskapsområden. Avsnittet om andra 

ordningens differentialekvationer kan därmed exempelvis inledas med att bygga upp en 

modell för svängningsrörelse hos kropp som hänger i en fjäder. 61 Läromedel 8 och 9 är 

väsentligen skrivna av samma författare och deras pedagogiska strategi tyder mer på 

                                                 
61 Jacobsson, Wallin, Wiklund. (1996). S. 133.  
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författarspecificitet än någon tidstrend. Vissa läromedel rekommenderar extra 

övningsuppgifter i särskilda övningshäften (läromedel 1 från år 1968 och läromedel 5 från år 

1983). Dessa har dock inte studerats vidare.  

 

Nivåuppdelning: Alla läromedel har nivåuppdelning i lätta och svåra uppgifter. År 1968 har 

författarna inte delat upp avsnitten i nivåer. Både läromedel 6 (år 1983) och läromedel 8 (år 

1996) har också undvikit detta. 

 

Textmängd: Texterna har klassificerats som (i) fåordiga, (ii) varken fåordiga eller mångordiga 

och (iii) mångordiga. Kategori (ii) är sådana texter som har en del utfyllnadstext, extra 

exempel och kommentarer som hjälper eleven att hänga med i matematiska 

tankegångar/härledningar. Kategori (iii) har således mycket utfyllnadstext, extra exempel och 

kommentarer av detta slag. Kommentarer kan vara förklarande text i marginalen eller 

tankebubblor som pekar på något steg i en härledning. Man kan se en trend mot mer 

mångordighet över tid. Läromedel 2 från år 1968 har klassificerats som varken fåordig eller 

mångordig eftersom den är fåordig och matematisk stringent i härledningar/uträkningar men 

tar upp saker på flera olika sätt. Exempelvis kan lösningar till y’+ay=0 härledas två gånger: 

dels såsom en separabel differentialekvation och dels m.h.a. integrerande faktor.62 Övriga 

läromedel har klassificerats som mer mångordiga p.g.a. att där finns fler exempel. 

 

Layout och figurer: Layouten på läromedlen har naturligen blivit mer bearbetade allteftersom 

tryckkonst och designmöjligheterna ökat med tiden. Det har också blivit fler figurer och de 

senare läromedlen har bilder som inte bidrar så mycket till den matematiska förståelsen utan 

finns mest för att roa läsaren. Begreppet riktningsfält finns illustrerat i läromedel 1, 4, 5, i en 

övningsuppgift i läromedel 6, 7, 8, 9 och 10. Kurvskaror finns illustrerade i läromedel 1, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 och 10. Riktningsfälten tas oftast upp i anslutning till numeriska metoder 

(läromedel 5, 8 och 9) eller i introduktionen (läromedel 1, 4, 7 och 10). Kurvskaror visas 

oftast vid introduktionen av differentialekvationer (läromedel 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10). Det 

är alltså läromedel 2 från år 1968 som sticker ut beträffande brist på geometriska tolkningar.  

  

Formell/informell upplevelse av läromedlet: Ytterligare en klassificering är hur 

formellt/informellt läromedlet uppfattas. Detta är givetvis en subjektiv bedömning något som 

                                                 
62 Brolin, Sjöstedt, Thörnqvist, Vejde. (1968). S. 41 och S. 43. 
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även gäller den tidigare nämnda klassificeringen hur fåordigt/mångordigt läromedlet är: vad 

som uppfattas som nödvändigt information är olika för olika människor. Ett exempel på 

uttryckssätt som har uppfattats som formellt i denna studie är inledningen i läromedel nr 2 

från år 1968:  

 

”Ekvationen x2-8x+15=0, x R∈ har lösningsmängden {3,5}. Vad detta innebär kan uttryckas 

så: Den öppna utsagan x2-8x+15=0, x R∈  är sann, om och endast om x=3 eller x=5. Man kan 

säga, att en ekvation av detta slag är en öppen utsaga om ta. Om vi nu betraktar y’=2x+3, där 

y’ betyder derivatan av en funktion x→y, så är detta en öppen utsaga, som är sann om 

y=x2+3x+5 eller y=x2+3x-4 men falsk om y=x2-3x. Utsagans sanningsmängd är en mängd av 

funktioner,…”63  

 

Jämför detta med inledningen om lösningar till differentialekvationer i läromedel nr 9 som 

ansetts vara informellt i denna studie: 

 

”En lösning till en differentialekvation är en funktion y=y(x) som uppfyller 

differentialekvationen för alla x i ett intervall. Ofta består intervallet av alla reella tal. Vi är 

hela tiden intresserade av reella lösningar, dvs. y(x) ska vara ett reellt tal för alla x.”64 

 

Läromedlen från år 1968 och år 1971 uppfattas som formella. Detta kan till stor del ha att 

göra med språkbruket i dessa böcker som är av något äldre karaktär. Denna kategorisering 

följer väl hur fåordigt/mångordigt läromedlet uppfattades. Troligen är det så att mängden ord 

styr hur formellt läromedlet uppfattas i denna studie. Läromedlet 2 från år 1968 märker ut sig 

markant när det gäller formellt språk. Ibland kan man uppfatta det som om författarna 

ansträngt sig för att komplicera saker. Dock är detta läromedel intressant eftersom det 

angriper samma problem från flera synvinklar.  

 

Sammanfattningar: Sammanfattningar var tydligen inte obligatoriskt innan år 1996. En 

sammanfattning inom detta område borde finnas eftersom det är svårt att hålla reda på alla 

olika fall och lösningsmetoder. Till de tidiga läromedlens försvar kan man säga att kapitlen 

var kortfattade och man därför inte behövde bläddra så mycket om man ville repetera.  

                                                 
63 Brolin, Sjöstedt, Thörnqvist, Vejde. (1968). S. 37.  
64 Wallin, Lithner, Wiklund, Jacobsson. (2002). S. 112.  
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Övergripande granskning av innehållet  

Tabell 3. En jämförelse av olika läromedel. En övergripande granskning av hur man valt att lägga upp 
genomgången av differentialekvationer. Sammanfattning av resultaten från läromedelsstudien. 

 

Läromedel och läroplan: I studien av hur läromedlen följer läroplanen är det uppenbart 

svårare att helt uppfylla alla krav i läroplanen lgy70 (år 1971 och 1983) medan läroplanen 

från 1965 och lpf94 är så vaga i sina formuleringar att det är svårt att underkänna något 

läromedel. Det är först i lgy70 som man kräver att eleverna ska tränas i att ställa upp 

differentialekvationer men relativt resten av kraven så får detta moment större utrymme i och 

med lpf94. En tolkning är därför att författarna påverkats av läroplanen lpf94 och i avsaknad 

av andra krav ökat de få kursmoment som faktiskt är tydligt formulerade. De läromedel som 

inte har ansetts uppfylla läroplanens krav brister främst i avsnittet om numeriska metoder som 

Läromedel nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Utgivet år 1968 1968 1971 1971 1983 1983 1996 1996 2002 2002 
Har med allt läroplanen säger? J/N J J N N J N J J J J 
Inledning 
1) Definitionen av differentialekvationer direkt. Följt av 
teori (och eventuellt exempel) 
2) Inledande exempel eller text om ämnet sen 
definition.  1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 

Standarddefinition av differentialekvation? 
1) Standard 
2) Något annorlunda formulerad 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
Får man överblick av området 
differentialekvationer? 
1) Exakt det som tas upp i kursen.  
2) Utblick över andra typer ej med i kursen 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
Försöker man reda ut begreppet linjär 
differentialekvation? J J J N N J N J J J 

Avsnitt om numeriska metoder 
0) Ingen genomgång 
1) Grundläggande genomgång 
2) Detaljerad genomgång 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 

Sortering av typer av ekvationer:  
1) Ordning hos differentialekvation  
2) Homogenitet hos differentialekvation 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

Finns möjligheter att lära sig ställa upp 
differentialekvationer? 
0) Inga övningsmöjligheter 
1) Få övningsmöjligheter 
2) Många övningsmöjligheter 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 

Hur inleds teorigenomgångar? 
1) Härledning först, exempel sen (allmänt till specifikt) 
2) Blandat (Olika strategier olika gånger) 
3) Exempel först, härledning sen (specifikt till allmänt) 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 
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är ganska detaljerat beskrivet i lgy70. Exempelvis så saknar läromedel 4 detta avsnitt helt och 

hållet. Framställningar av andra moment än just numeriska metoder kan sägas rymmas inom 

den vaghet som finns i läroplanen. 

 

Definition av begreppet differentialekvation: Den definition av differentialekvationer som har 
varit allra vanligast i läromedlen är följande formulering ”en ekvation som innehåller en eller 
flera derivator av en funktion”65. Den har därför kallats standarddefinition i   

Tabell 3. Andra varianter har förekommit som är av samma karaktär men något omformulerad 

(det finns ju inte alltför många sätt att formulera en definition av differentialekvationer). Ett 

exempel på en annorlunda formulering är läromedel nr 2 med formuleringen ”En 

differentialekvation är en öppen utsaga om en funktion x→y, och i denna utsaga ingår alltid 

någon eller några av funktionens derivator, y’, y”, y”’ etc”.66 En annan formulering lyder 

”Om y är en funktion av en variabel x, brukar man kalla en likhet som innehåller x, y och 

derivatan dy/dx för en differentialekvation av första ordningen”.67  

 

Överblick av området: Differentialekvationer är ett stort ämnesområde och på högskolan finns 

många olika typer av differentialekvationer som inte tas upp i gymnasiekursen. Det kan för 

kännedom, och för orientering inom ämnet, vara intressant att ge en överblick av detta. Detta 

är dock ingenting som prioriteras i läromedlen. Den enda som försöker sig på detta är 

läromedel 9 som bl.a. diskuterar partiella differentialekvationer i en faktaruta68. Ett sätt att 

exemplifiera ambitionen att ge en överblick inom området är att studera huruvida begreppet 

linjär differentialekvation definieras, eftersom en (av flera) klassificering(ar) av 

differentialekvationer är i linjära- och icke-linjära differentialekvationer. Man kan inte se en 

entydig tidstrend vad beträffar detta. För att förklara begreppen linjär och homogen dras 

exempelvis i läromedel nr 2 en parallell till en vanlig ekvation som är linjär och homogen 

(som exempel tas ax+by+cz=0). Detta beskrivs utförligt och begreppen överförs på 

motsvarande differentialekvation.69 I läromedel 3 ges ett exempel på en ickelinjär ekvation 

yy’=-x.70 I läromedel nr 8 och 9 finns ett avsnitt om tillämpningar som tar upp logistisk 

tillväxt och där reds begreppet linjär-/icke-linjär ekvation ut ordentligt.71,72  

                                                 
65 Se exempelvis Nyman (1968). S 43. 
66 Brolin, Sjöstedt, Thörnqvist, Vejde. (1968). S. 37. 
67 Ekbom, Hildning. (1971). S. 30. 
68 Wallin, Lithner, Wiklund, Jacobsson. (2002). S. 160.  
69 Brolin. Sjöstedt. Thörnqvist. Vejde. (1968). S. 41. 
70 Ekbom, Hilding. (1971). S. 37.  
71 Jacobsson, Wallin, Wiklund. (1996). S. 123 
72 Wallin, Lithner, Wiklund, Jacobsson. (2002). S. 139. 
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Numeriska metoder: Numeriska metoder finns inte med i läromedlen från år 1968. År 1971 

har läromedelsförfattarna fortfarande inte något större fokus på numeriska metoder trots att 

läroplanen uttrycker en ganska omfattande kurs i detta. Först år 1983 och framåt blir det 

vanligare. Det som tas upp är Eulers metod, ofta Runge-Kuttametoden och möjligtvis Heuns 

metod. Trunkeringsfel diskuteras i en del läromedel. Läromedel nr 5 är det läromedel som 

uppfyller läroplanen lgy70 på ett tillfredsställande sätt och som har den största kursen i 

numeriska metoder.73 Där tas alla ovan nämnda numeriska metoder upp samt trunkeringsfel 

och numeriska lösningar av andra ordningens differentialekvationer. Begreppet Richardsson 

extrapolation reds ut: ”Förfaringssättet att ur två approximationer beräkna en tredje- som i 

allmänhet är bättre- kallas Richardsssonextrapolation”.74 Det är enbart läromedel nr 5 år 1983 

som tar upp begreppet Richardssonextrapolation som ett samlingsnamn för metoder. 

Exempelvis har läromedel nr 7 från år 1996 en sida om stegmetoder där de beskriver Heuns 

metod, något de kallar för mittpunktsmetoden och Runge-Kuttas metod utan att nämna 

Richardssonextrapolation.75 Datorns och/eller miniräknarens intåg i läromedlen sker år 1983. 

Författarna av läromedel 5 skriver att de i ett extra övningshäfte presenterar hur Eulers 

stegmetod kan ”förbättras och utvecklas så att den tillsammans med programmerbara 

hjälpmedel ger mycket effektiva numeriska metoder…”.76 Läromedel 6 har BASIC-kod och 

visar hur man ska programmera miniräknare (TI-57).77 Läromedel nr 7 har ett avsnitt med 

”verktygsproblem” som kräver att man har dator eller miniräknare. Där finns dock ingen 

programmeringshjälp.78 Läromedel 9 har samma upplägg men har inkluderat en handledning i 

slutet av boken för att hjälpa eleven att programmera en miniräknare (TI-83).79 Läromedel 10 

har uppgifter som kräver miniräknare och hänvisar till sin hemsida där man kan ladda ner 

program.80 Läromedel 8 har programkod till miniräknare (TI-82) i teoriavsnittet och i slutet av 

boken finns ytterligare några exempel på program som eleverna kan programmera in.81 Den 

tekniska utvecklingen med tillgång till miniräknare och datorer har alltså ökat möjligheterna 

till nya typer av uppgifter.  

 

                                                 
73 Björk, Brolin, Ljungström (1983). S. 284-295.  
74 Björk, Brolin, Ljungström (1983). S. 293.  
75 Björk, Brolin. (1996). S. 139. 
76 Björk, Brolin, Ljungström (1983). S. 294. 
77 Ekbom, Hilding. (1983). Exempelvis S.93 och S.96.  
78 Björk, Brolin. (1996). S. 134.  
79 Wallin, Lithner, Wiklund, Jacobsson. (2002). S. 136 och S. 189.  
80 Björup, Oscarsson, Sandhall. (2002). S. 89.  
81 Jacobsson, Wallin, Wiklund. (1996). S. 120 och S. 250.  
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Upplägg: En stor skiljelinje i framställningarna är i vilken ordning författarna redogör för 
olika lösningsmetoder. Numeriska metoder exempelvis kan hamna direkt i början; efter några 
enkla differentialekvationer av typen y’=f(x) eller f”=f(x); efter första ordningens 
differentialekvationer; eller i slutet efter andra ordningens differentialekvationer. 
Framställningen av numeriska metoder är inte så beroende av genomgången teori av exakta 
lösningsmetoder. De exakta lösningsmetoderna sorteras i regel efter ordning och homogenitet. 
Det vanligaste upplägget var att inleda med första ordningens homogena ekvation och sen 
fortsätta med motsvarande inhomogena ekvation. Efter detta börjar författarna med andra 
ordningens homogena ekvation följt av motsvarande inhomogena ekvation. Detta utgör 
punkten sortering efter ordning i klassificeringen i   

Tabell 3. En annan variant är att börja med första ordningens homogena ekvation följt av 
andra ordningens homogena ekvation. Fördelen med detta förfarande är en underlättad, 
samlad genomgång av hur man får de allmänna lösningarna som summan av lösningarna till 
den homogena ekvation och partikulärlösningen. Man sparar i princip in ett helt avsnitt 
genom att behandla första- och andra ordningens inhomogena differentialekvationer 
tillsammans (sortering enligt homogenitet i Tabell 3. En jämförelse av olika läromedel. En 
övergripande granskning av hur man valt att lägga upp genomgången av 
differentialekvationer. Sammanfattning av resultaten från läromedelsstudien.). En tredje 
variant (som blivit klassificerat som sortering enligt ordning i   
Tabell 3) är de läromedel som har valt att behandla första ordningens differentialekvationer 

enbart genom integrerande faktor och därför inte gör uppdelningen i homogena och 

inhomogena ekvationer. Läromedel nr 6 gör exempelvis detta men de tvingas ändå konstatera 

att högerledet [D(yeax)=eaxf(x), där D betyder derivata] för inhomogena ekvationer ibland blir 

så komplicerat att integrera (i alla fall med gymnasiekursens kunskaper i integrering) så att 

man ändå måste använda ansatser för partikulärlösningar.82 Vi återkommer till olika 

lösningsmetoder lite senare.  

 

Att ställa upp differentialekvationer: Läroplanerna har sedan lgy70 krävt att eleverna ska 

kunna ställa upp differentialekvationer. Detta är något man har nytta av i tillämpningar och 

därför krävs exempel på tillämpningar för att lära sig detta. I de tidiga framställningarna får 

man i övningsuppgifterna med tillämpningar nästan alltid differentialekvationen given vilket 

innebär att man inte lär sig ställa upp differentialekvationer. Det är först från år 1996 som 

läromedlen verkligen ger eleven stora möjligheter att träna på uppställning av ekvationer. 

Exempelvis finns i läromedel nr 8 från 1996 (som är det läromedel som är mest fokuserad på 

uppställning av differentialekvationer) på flera ställen genomgångar av olika modeller. 

                                                 
82 Ekbom, Hilding. (1983). S. 107 
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Exempelvis tar man där upp logistisk tillväxt83, blandningsproblem84, fallande kroppar85, 

svängningsproblem86 och slutligen ett avsnitt om ”konsten att lösa problem”.87 Författarna till 

läromedlet skriver i förordet att det inte finns några enkla regler för hur man löser problem.88 

Det är därför logiskt att man måste träna på detta och se och öva på många exempel. 

Tidstrenden är att man får mer träning på att ställa upp differentialekvationer; samma trend 

som antalet tillämpade övningsuppgifter.   

 

Hur teorigenomgångar inleds: Läromedelsförfattarna har olika strategier för hur man går 
igenom exempelvis härledningar. Många börjar med att härleda en lösning till något specifikt 
exempel såsom y’-2y=0. Ofta följer sedan härledningen för det allmänna fallet y’+ay=0.89 I 
vissa fall görs aldrig härledningar för det allmänna fallet.90 Vissa läromedel är mer formella 
och härleder lösningar till det allmänna fallet direkt. Ett exempel på detta är läromedel nr 4 
som angriper y’+ay=0 med integrerande faktor direkt. Något specifikt exempel innan 
övningsuppgifter får man aldrig.91 Andra läromedel varierar sig mellan de båda strategierna 
(se   

Tabell 3 för översikt). 

                                                 
83 Jacobsson, Wallin, Wiklund. (1996). S. 123. 
84 Jacobsson, Wallin, Wiklund. (1996). S. 126. 
85 Jacobsson, Wallin, Wiklund. (1996). S. 128. 
86 Jacobsson, Wallin, Wiklund. (1996). S. 133. 
87 Jacobsson, Wallin, Wiklund. (1996). S. 152. 
88 Jacobsson, Wallin, Wiklund. (1996). Förord.  
89 Se exempelvis Björk, Brolin. (1996). S. 106. 
90 Se exempelvis Björk, Brolin. (1996). S. 113 om fallet med olika reella rötter till karaktäristiska ekvationen.  
91 Nyman, Emanuelson. (1971). S. 50.  
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Lösningar till första ordningens differentialekvationer 

Tabell 4 En jämförelse hur olika läromedel behandlar första ordningens differentialekvationer.  
Sammanfattning av resultaten från läromedelsstudien. 

Läromedel nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Utgivet år 1968 1968 1971 1971 1983 1983 1996 1996 2002 2002 
Inleder med y'=f(x) och/eller y"=f(x)? J/N J J J J J N J J J J 

Hur är upplägget för första ordningens ekvationer: 
1) Separabla ekvationer/inhomogena ekvationer 
2) Homogena/inhomogena huvudsakligen m.h.a 
integrerande faktor. Separabla ekvationer för sig (om 
alls).  
3) Homogena/inhomogena huvudsakligen m.h.a. 
ansatser. Separabla ekvationer för sig (om alls). 1 2 1 2 3 2 3 3 3 3 

Hur motiveras lösningar till y'+ay=0? 
1) Ansats y=erx 
2) Integrerande faktor 
3) Separabel ekvation 3 2;3 3 2 1 2 1 1 1 1 
Typ av fullständighet som visas för lösningen till 
y'+ay=0?  
1) Ja, m.h.a. integrerande faktor.  
2) Ja, m.h.a. variabelbytet y(x)=ehxu(x).  
3) Ja, eftersom separabel 
 3 2;3 3 1 2 1 2 1 1 1 

Hur motiveras lösningar till y'+ay=g(x)? 
1) Ansats av partikulärlösning samt visar att y=yp+yh 
2) Integrerande faktor 
3) Både 1) och 2) 2 3 2 1 1 3 1 1 1 1 

Hur visas att y=yp+yh är lösningar? 
0) Inte alls, använder integrerande faktor 
1) Ansats y=u+yp 
2) Genom insättning och verifiering 0 0;2 0 2 1 2 1 2 2 1 

Visas fullständighet hos lösningen till y'+ay=g(x)? 
0) Nej 
1) Ja, m.h.a. integrerande faktor.  
2) Ja, m.h.a. variabelbytet y(x)=ehxu(x).  1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
Visas metoden för separabla 
differentialekvationer? J/N J J J J J N J J N J 
Löses ekvationer av typen y’+f(x)y=g(x)? J/N J N N J J J J J N N 

 

Inledning med y’=f(x) och/eller y”=f(x): Alla läromedel utom nr 6 år 1983 inleder 

diskussionen om differentialekvationer med den enkla typen y’=f(x) som endast kräver 

integrering för att lösas. Eleverna känner igen detta från integralkalkylen och från denna 

plattform kan man sen bygga på. 

 

Upplägg för första ordningens differentialekvationer och motiveringar till lösningar till 

y’+ay=0: Bland de studerade läromedlen finns det tre huvudinriktningar för behandling av 

första ordningens differentialekvationer. Den första inriktningen behandlar de homogena 
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ekvationerna genom att separera variabler. Ekvationerna y’+ay=0 och y’+f(x)y=0 avhandlas 

därför genom överföring på formen y’/y=-a eller y’/y=-f(x) och sen vidare till dy/y=-adx eller 

dy/y=-f(x)dx följt av integrering. Man behöver inte separera fallen y’+ay=0 och y’+f(x)y=0 

eftersom lösningsmetoderna är samma. De inhomogena ekvationerna behandlas genom 

multiplikation med integrerande faktor: Man observerar att y’+f(x)y=g(x) då kan skrivas 

D(yeF(x))=g(x)eF(x) varpå man integrerar båda sidor och multiplicerar med e-F(x) för att lösa ut 

y. För exempel på detta förfarande se läromedel 192 och 393. Man kan på detta sätt gå igenom 

första ordningens differentialekvationer genom att i princip enbart behandla två fall. 

Nackdelen är dock att integration av g(x)eF(x) kan vålla bekymmer. En annan variant är att 

även härleda lösningar till de homogena ekvationerna huvudsakligen med integrerande faktor 

istället för genom att separera variabler (variant 2 i Tabell 4). Ytterligare en variant är att 

motivera lösningar genom att diskutera vad för typ av funktion som skulle kunna uppfylla 

y’+ay=0. En formulering kan låta så här: ” Kan vi gissa en lösning? Derivatan måste innehålla 

funktionen om differensen ska kunna bli noll. Detta gäller för exponentialfunktioner…”.94 

Man ansätter i detta fall y=e2x som lösning till y’-2y=0. I ytterligare ett exempel ansätter man 

y=erx till y’+3y=0 och bestämmer r genom insättning.94 Denna variant har blivit vanligare i 

läromedlen från år 1996. Detta leder till att man behandlar fallen y’+ay=0, y’+ay=g(x) och i 

vissa fall även visar y’+f(x)=g(x) var och en för sig. 

 

Hur visas fullständighet hos lösningen till y’+ay=0?: Hur vet man att det inte finns fler 

lösningar än y=Ce-ax till y’+ay=0 (*)? Hur läromedlen visar detta beror på vilket strategi man 

valt för att motivera lösningarna. Här krävs dock en liten diskussion om vad som innefattas i 

begreppet fullständighet i de olika strategierna. Används integrerande faktor förutsätts 

lösningen vara deriverbar på aktuellt intervall eftersom vänsterledet i (*) multipliceras med eax 

och man konstaterar att eaxy’+ eaxay=D(eaxy). Om tekniken med separabla variabler används 

så får man den fullständiga lösningen under förutsättning att lösningen är nollskild eftersom 

man får uttrycket y’/y=-a (division med noll). Lösningen y=0 brukar kallas för en trivial 

lösning. Om man istället använder ansatser så kvarstår frågan om fullständighet. Strategin är 

då att anta att u=z(x)e-ax är en lösning där u(x) måste antas vara deriverbar och dessutom ger 

u(x)=0 även den triviala lösningen. Derivering och insättning leder till att z(x)=C, en konstant. 

Vissa författare använder integrerande faktor för att visa fullständighet men ansatser för att 

                                                 
92 Nyman. (1968). S. 53. 
93 Ekbom, Hilding. (1971). S. 40. 
94 Björk. Brolin. (1996). S. 106.  
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motivera lösningar.95 På senare år då man i större utsträckning använder ansatser för att 

motivera lösningar har man också använt variabelbytet u=z(x)e-ax. Läromedel nr 2 som först 

visar lösningen y=Ce-ax genom separera variabler använder sen ändå variabelbytet u= z(x)e-ax 

för att visa att den funna lösningen är den fullständiga med motiveringen: ”Vi har anledning 

misstänka, att detta också är den fullständiga lösningen, men vi måste bevisa att så är fallet”.96 

Någon mer detaljerad motivering till varför man även visar fullständighet med denna metod 

uteblir och den triviala lösningen (som man eventuellt missar med metoden med separabla 

variabler) har redan nämnts i ett tidigare skede. Frågan är varför de använder båda metoderna? 

 

Hur motiveras lösningar till y’+ay=g(x) och hur visas att y=yp+yh är lösningar?: Om man 

använder integrerande faktor för att lösa y’+ay=g(x) (*) slipper man diskussionen om att den 

allmänna lösningen ges av y=yh+yp där yh är lösningen till motsvarande homogena ekvation 

och yp är en partikulärlösning. I vissa läromedel tvingas man dock konstatera att det blir 

komplicerat att integrera e-axg(x) när man använder integrerande faktor och därför visar hur 

man ansätter partikulärlösningar och således ändå tvingas visa att y=yh+yp.97 För att visa 

y=yh+yp finns två strategier: dels kan man på förhand säga att yh är lösningen till den 

homogena ekvationen och visa genom derivering och insättning att y=yh+yp då blir en lösning 

till (*); och dels så kan man anta en lösning y=u+yp och genom derivering och insättning 

komma fram till att u är lösning till motsvarande homogena ekvationen.98 De tidigare 

läromedlen använder oftare integrerande faktor och slipper visa detta men de flesta 

läromedlen gör dock någon form av bevis (se Tabell 4). 

 

Visas fullständighet hos lösningen till y’+ay=g(x)?: Man har dock inte visat att y=yh+yp utgör 

samtliga lösningar till y’+ay=g(x) (*) utan endast att denna lösning satisfierar (*). Läromedel 

nr 1 från år 1968 använder integrerande faktor och skiljer inte på fallen y’+ay=g(x) och 

y’+f(x)y=g(x).99 Läromedel nr 2 från år 1968 visar dels hur man löser denna ekvation medelst 

variabelbytet y=ehxu(x), väljer h=-a och överför då ekvationen till en ekvation av typen 

u’=eaxg(x).100 De visar också med ett annat sätt hur man kan gå till väga: De antar att y0 och y1 

är lösningar till (*) och ansätter u=y1-y0. Just detta resonemang används ofta i den högre 

matematiken för att visa på entydighet eller att två element tillhör samma klass (ett exempel är 
                                                 
95 Se exempelvis Björk, Brolin. (1996). S. 107. och Björk, Brolin, Ljungström (1983). S. 265 
96 Se Brolin, Sjöstedt, Thörnqvist, Vejde. (1968). S. 42.  
97 Se Brolin, Sjöstedt, Thörnqvist, Vejde. (1968). S. 46. och Ekbom, Hilding. (1983). S.107.  
98 Se exempelvis Björk, Brolin. (1996). S. 120.  
99 Nyman. (1968). S. 53. 
100 Brolin, Sjöstedt, Thörnqvist, Vejde. (1968). S. 48. 
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att visa att två element tillhör samma restklass vid räkning med modulus något tal m, med 

följden att u=0). Ansatsen u=y1-y0 kan därför tolkas som ett sätt att förbereda eleverna på 

framtida högre matematikstudier. Genom insättning i (*) får man u’+au= y1+ay1- (y0’+ay0). 

Eftersom y0 och y1 var lösningar till (*) är y1+ay1=g(x) och y0’+ay0=g(x) och då blir 

u’+au=g(x)-g(x)=0 och u är alltså lösning till motsvarande homogena ekvation. Så y1=u+y0 

innebär att varje lösning y1 kan skrivas som summan av lösningen u, till den homogena 

ekvationen, och en partikulärlösning y0 till (*).101 Det är enbart de tidiga läromedlen som 

mödar sig att visa något om fullständighet hos lösningen.  

 

Separabla differentialekvationer och ekvationen y’+f(x)y=g(x): De läromedel som inte valt 

metoden med separabla variabler som huvudmetod för lösningar till y’+ay=0 och y’+f(x)y=0 

har i de flesta fall ändå tagit upp detta. Detta markeras ofta som överkurs. Ekvationer av typen 

y’+f(x)y=g(x) löses i förekommande fall medelst integrerande faktor. År 2002 var det dock 

inget av läromedlen som behandlade den typen av ekvationer.  

                                                 
101 Brolin, Sjöstedt, Thörnqvist, Vejde. (1968). S. 46.  
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Andra ordningens differentialekvationer 

Tabell 5 En jämförelse hur olika läromedel behandlar andra ordningens differentialekvationer.  
Sammanfattning av resultaten från läromedelsstudien. 

Läromedel nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Utgivet år 1968 1968 1971 1971 1983 1983 1996 1996 2002 2002 

Hur kommer man fram till karaktäristiska 
ekvationen? (Inledande presentation) 
1) Genom ansatsen y=erx 
2) Genom variabelbyte y=erxg(x) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

Hur motiveras lösningar till fallet med dubbelrot? 
0) Inte alls 
1) Formell behandling via karaktäristiska ekvation och 
någon ansats 
2) Genom insättning av given lösning samt verifiering 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 

Hur motiveras lösningar till fallet med komplexa 
rötter? 
1) Formell behandling via karaktäristiska ekvationen 
2) Genom insättning och verifiering 1 1* 1 1 2 1 1 1 1 1 
Hur visas att y=yp+yh är lösningar? 
0) Inte alls 
1) Ansats y=u+yp (eller hänvisning till samma sak för 
första ordningens differentialekvation).  
2) Genom insättning och verifiering (eller hänvisning 
till samma sak för första ordningens 
differentialekvation) 1 1 2 2 1 2 1 2 2 0 

 

Karaktäristiska ekvationen: Här menas hur man inleder diskussionen om homogena andra 

ordningens differentialekvationer. Skiljelinjen går mellan de läromedel som försöker vara så 

generella som möjligt och de som tar till olika härledningar för olika fall. För att komma fram 

till karaktäristiska ekvationen för en ekvation av typen y”+ay’+by=0 (*) finns således två 

varianter: dels kan man ansätta y=erx, med motivering att det var ett lyckat antagande om typ 

av lösning till första ordningens differentialekvationer. Genom derivering av y och insättning i 

(*) får man snart erx(r2+ar+b)=0 och man konstaterar att erx≠0 så måste r2+ar+b=0. Detta 

fungerar bra för fallen då man får olika reella rötter och komplext konjugerade rötter. För 

fallet dubbelrot tvingas man använda någon annan metod. Anhängare av ett generellt 

framställningssätt ansätter å andra sidan y= erxg(x). Man får då efter derivering och insättning 

i (*) samt lite algebraisk manipulation att erx[(r2+ar+b)g(x)+(2r+a)g’(x)+g”(x)]=0. Eftersom 

erx≠0 så har man att uttrycket inom hakparenteser ska bli noll. Olika fall följer nu. Det lättaste 

fallet blir om r2+ar+b=0 har en dubbelrot r=-a/2. Då har vi kvar g”(x)=0 och det följer att 

g(x)=C1x+C2. För fallen olika reella rötter och komplext konjugerade har vi rötterna till 

karaktäristiska ekvationen  
2

1 / 2
4
a

z a b= − + −  och 
2

2 / 2
4
a

z a b= − − −  . Läromedel nr 2 

från år 1968 använder nu att z1+z2=-a och sätter r=z1 och får uttrycket inom hakparentesen till 
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(2z1+a)g’(x)+g”(x)=0 eller (z1-z2)g’(x)+g”(x)=0 (**) som ger 1 2( )
1 2( ) z z xg x C e C− −= + . Man får 

då 1 ( )z xy e g x=  och lösningen följer sen.102 Läromedel nr 2 från år 1968 och även läromedel 

nr 10 från 2002 har valt denna metod (något annorlunda presenterad dock).103 Fördelen med 

den är att man slipper ny härledning för varje fall vilket gör genomgången blir spretig. 

Nackdelen är att matematiken är krångligare. Både läromedel nr 2 och nr 10 har dessutom 

först behandlat ett specialfall då a≠0 och b=0 för att underlätta lösningen av (**).  

 

Fallet dubbelrot: De läromedel som valt den generella metoden (ansats av y= erxg(x)) har 

betydligt lättare att hantera fallet med dubbelrot. Läromedel nr 8 och 9 ger nu lösningen och 

sätter in och verifierar att den satisfierar y”+ay’+by=0.104 De flesta väljer dock behandla fallet 

genom ansatsen y= erxg(x) och får då samma uträkningar som visades ovan under rubriken 

karaktäristiska ekvationen. Intressant är att läromedel nr 5 från år 1983 först lämnar fallet 

med dubbelrot och senare behandlar det i ett avsnitt där härledningar görs med ansatsen y= 

erxg(x). Läromedel nr 2 har också en intressant strategi genom att först behandla ett specialfall 

av y”+ay’+by=0 då a=0 och b=0. När man senare behandlar fallet med dubbelrötter används 

variabelbytet y= erxg(x) så att man får g”(x)=0 och härifrån utnyttjar man lösningen till 

specialfallet.105 Den här strategin gör att man delar upp stegen i härledningen i portioner vilket 

eventuellt gör det lättare för eleven som då kan känna igen delar från tidigare lösta uppgifter. 

 

Fallet komplexa rötter: De flesta läromedel utgår från lösningen med olika reella rötter och 

genom satsen erx=cos(rx)+isin(rx) omformar till en lösning på formen 

y=eax(C1cos(bx)+C2sin(bx)) där z a bi= ± är rötter till karaktäristiska ekvationen. Läromedel 

nr 5106 och 6 ger lösningen direkt och verifierar den genom insättning. Läromedel 6 behandlar 

dock detta mer utförligt i ett senare avsnitt. Deras metod är att först visa att ekvationen 

y”+ay’+by=0 kan skrivas som y”-(r+s)y’+rsy=0 där r och s är rötter till karaktäristiska 

ekvationen. Sedan ansätts y=erxg(x) vilket leder till ekvationen g”(x)+g’(x)(r-s)=0 på ett 

relativt enkelt sätt (jämför med hur läromedel nr 2 gjorde under rubriken karaktäristiska 

ekvationen).107 

 

                                                 
102 Brolin, Sjöstedt, Thörnqvist, Vejde. (1968). S. 49.  
103 Björup, Oscarsson, Sandhall. (2002). S. 81.  
104 Se Jacobsson, Wallin, Wiklund. (1996). S. 143, och Wallin, Lithner, Wiklund, Jacobsson. (2002). S. 149. 
105 Brolin. Sjöstedt. Thörnqvist. Vejde. (1968). S. 48. 
106 Se Björk, Brolin, Ljungström (1983). S. 272.  
107 Se Ekbom, Hilding. (1983). S. 118-119. 
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Andra ordningens inhomogena differentialekvationer (hur visas att y=yp+yh är lösningar?): En 

vanlig strategi för att visa att y=yp+yh (partikulärlösning yp och lösning till motsvarande 

homogena ekvation yh) är lösningarna till y”+ay’+by=g(x) var att hänvisa till samma sak för 

första ordningens ekvationer. De som valt att ta upp homogena ekvationer i följd kunde 

behandla första- och andra ordningens inhomogena ekvationer samtidigt (läromedel nr 5 och 

7108). De två strategier som fanns var dels att givet en partikulärlösning ansätta y=u+yp och 

visa att u blir en lösning till den homogena ekvationen109; dels att ansätta y=yp+yh då yh uttalat 

på förhand är lösning till den homogena ekvationen.110 Någon tidstrend kunde man inte se 

här. Läromedel nr 10 tog inte upp andra ordningens inhomogena ekvationer och slipper därför 

problemet helt.  

Sammanfattande diskussion 

De tydligaste tidstrenderna är att antalet övningsuppgifter har ökat från år 1968 till år 2002. 

Från år 1983 har dock inga större förändringar skett på denna punkt. Läromedelsförfattarna 

har tydligen ansett att mängden övningsuppgifter är viktig för att eleverna ska få rutin. Här 

ska kommenteras att vissa läromedel även rekommenderar extra övningsuppgifter i särskilda 

övningshäften (läromedel 1 från år 1968 och läromedel 5 från år 1983). Dessa har inte 

studerats i denna studie. Eftersom antalet tillämpade uppgifter också har ökat på samma sätt 

så är en tolkning att läromedelsförfattarna ansett att elever blir motiverade när de vet vad 

tillämpningarna är. Dessutom är detta något som förordas i läroplanerna. I läroplanen från 

1965 står det uttryckligen att exempel från fysik och teknik bör ges medan i lgy70 så ges 

lämpliga exempel direkt i läroplanen. I lpf94 är fokus på att ”ställa upp modeller för verkliga 

situationer”.111 Stöd för tolkningen att läromedelsförfattarna anser att eleverna blir mer 

motiverade av tillämpningar är också trenden mot att först ha ett konkret exempel och sedan 

göra härledningar mer formellt. En annan tolkning är att författarna fokuserat mer på 

läroplanens formulering att eleverna ska lära sig ställa upp differentialekvationer. Detta finns i 

både lpf94 och lgy70 men får relativt sett större fokus i lpf94 där andra krav försvunnit men 

just detta finns kvar. Således är övningar i att ställa upp differentialekvationer mycket fler 

under läroplan lpf94. När antalet övningsuppgifter har ökat har tiden för matematik i skolan 

minskat. På 60-, 70- och 80-talet ca 5 h/vecka medan lpf94 bjöd på en minskning till 2,9 

                                                 
108 Se Björk, Brolin, Ljungström (1983). S. 276. och Björk, Brolin. (1996). S. 120. 
109 Se exempelvis Björk, Brolin. (1996). S. 120. 
110 Se exempelvis Nyman, Emanuelson. (1971). S. 63. 
111 Skolverket (2000). Kursplan Ma E.  
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h/vecka som sedan ändrades till ca 3,1 h/vecka år 2000. Frågan är hur man hann med en i 

princip oförändrad kurs med fler övningsuppgifter på mindre tid? 

 

Läromedlen har blivit mer informella, har fler figurer och en mer bearbetad layout. Någon 

geometrisk tolkning av differentialekvationer i form av riktningsfält och kurvskaror finns i 

alla läromedel utom läromedel nr 2 som också upplevdes som väldigt formellt. Hur 

läromedlen upplevs är dock subjektivt och beror i vissa fall på ett mer gammalmodigt språk. 

 

Avsnitten om numeriska metoder har blivit mer uttömmande med tiden. En förklaring till 

detta verkar vara att datorer och programmerbara miniräknare gjort sitt intåg och man kan då 

komplettera pappersexercis med programmeringsövningar. Detta intåg märks i denna studie i 

läromedlen från och med år 1983 varefter alla läromedel har problem som kräver datorkraft. 

Detta är en utveckling som förordas i lgy70 där man anser att ”biblioteksprogram”112 kan 

användas i samband med numeriska metoder. Det är dock borttaget i lpf94. De första 

läromedlen från år 1971 hade dock inte hunnit anpassa sig till formuleringen i läroplanen. 

Frågan är om detta beror på en tröghet i författarskapet eller om tekniken inte var helt 

tillgänglig ännu på den tiden och att läroplanen helt enkelt var före sin tid? Om läroplanen var 

före sin tid skulle det vara intressant att forska vidare på ur ett läroplansteoretiskt perspektiv 

eftersom innebär att man i arbetet med lgy70 förutsett den tekniska utvecklingen och var 

pådrivande genom styrdokumenten.   

 

När det gäller lösningar till första ordningens differentialekvationer har de huvudsakligen 

motiverats genom ansatser, insättning och verifiering på senare tid (1996 och 2002) medan 

man tidigare hellre använde integrerande faktor eller separerade variabler. Här skulle man 

kunna säga att det finns en trend mot att göra det mer lättsmält för eleven. De slipper då den 

något krångligare matematiken. Dock finns i de flesta läromedel ändå integrerande faktor och 

metoden för separerande av variabler i ett senare skede. En tolkning kan vara att det är en 

anpassning till att det finns elever på olika nivåer. Man kan alltså inte säga att läromedel på 

något sätt sänkt nivån på senare år än vad de var tidigare utan snarare har en nivåanpassning 

skett så att långsamma elever har möjlighet att fokusera på enklare matematik.  Andra 

ordningens differentialekvationer har i regel behandlats på samma sätt över tid. 

 

                                                 
112 Skolöverstyrelsen. (1970). s. 41. 
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Hypotesen att läroplanen agerar mall för läromedlen kan inte förkastas genom denna studie. 

Läroplanen lgy70 medförde fler krav än lpf94 och läroplanen från år 1965 och man kan se 

tydliga spår i läromedel under lgy70. Det som fanns i läromedlen under lgy70 fortsätter i stort 

att finnas kvar under lpf94, troligtvis eftersom lgy70 nu utgör mall istället för den vagare 

lpf94. Dock är det svårt att se att läromedel blivit mer homogena i och med den strängare 

lgy70. Det finns skillnader mellan alla läromedel och det är sådana skillnader som medges av 

läroplanerna. Det finns även läromedel som inte följer läroplanen. Då har det främst varit i 

avsnittet om numeriska metoder som inte varit så utförligt som läroplanen förespråkar. Ett 

exempel på det är läromedel nr 4 från år 1971 i vilket numeriska metoder helt uteblivit. Ett 

större underlag skulle kanske ha kunnat ge mer uttömmande svar på om läromedlen blivit mer 

homogena med den striktare lgy70. Speciellt finns det flera läromedel som är skrivna av 

samma författare vilket skapar en viss homogenitet i jämförelsen mellan just dessa (se Tabell 

1 Sammanfattning av läromedel som ingick i studien. Dessa har numrerats 1-10 för att 

underlätta resultatsammanställningen.).   

 

Det är svårt att förklara de negativa trender i studieresultat som svenska elever uppvisar 

genom att jämföra läromedel. Det går inte att se någon entydig förklaring utifrån denna studie. 

Johansson skriver att resultaten för nyantagna studenter på Chalmers rasat från 1993 från att 

ha varit stabila från 70-talet113. TIMSS Advanced visar att internationellt sett har svenska 

gymnasieelever blivit sämre från 1995 till 2008.114 En tolkning skulle kunna vara att den nya 

läroplanen lpf94 medfört en försämring. Men varför skulle då Chalmersstudenternas resultat 

börjat försämras redan år 1993 då dessa elever undervisats under lgy70? Lars Brandell på 

KTH som fört statistik på nyantagna teknologer menar att försämringar i diagnostiska tester 

korrelerar väl med införandet av läroplanen i grundskolan lpo94 men har inte statistik nog för 

att säga något om lpf94.115 En försämring av elevernas förkunskaper när de kommer till 

gymnasiet kommer naturligtvis att orsaka förändringar i undervisningen där. Läroplanen från 

år 1994 ger också kommunerna ansvaret för grundskolan vilket kan innebära inhomogenitet i 

undervisningen. Både testerna gjorda på Chalmers och KTH är diagnostiska och är således 

inte betygsgrundande. Förändringar skulle även kunna förklaras av en attitydförändring till att 

lägga ner arbete på något som inte spelar någon roll för framtida betyg. En förklaring är den 

som gymnasielärarna ger att klasserna blivit mer inhomogena och mer tid läggs på elever som 

                                                 
113 Johansson för skolverket. (1998). S. 20-21 
114 Skolverket (2008). TIMSS-undersökning.  
115 Brandell, Lars. (2010). S. 3.  
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har svårt för matematik.116 Klassernas inhomogenitet kan dock inte förklaras av att det totalt 

sett blivit fler elever som studerat då det i det närmaste varit konstant på N- och T-linjen (se 

under rubriken antal elever i gymnasiet vid olika tidpunkter). En annan trolig förklaring till 

försämringar är den minskade tiden för matematikundervisningen för de som läser N- och T-

programmen. Från 5 timmar/vecka år 1965 till 2,9 timmar/vecka år 1994 och sen en ökning 

till 3,1 timmar/vecka år 2000. Det måste vara tämligen självklart att man inte kan nå samma 

resultat med mindre undervisning. Thunberg och Filipsson som studerat högskolestudenters 

vikande resultat på de inledande matematikkurserna ser förklaringar i en skillnad i synen på 

matematiken mellan gymnasiet och högskolan.117 De menar också att betygssystemet som 

infördes med läroplanen 1994 i princip inneburit betygsinflation.118 Studierna som här 

refereras till indikerar alltså att läroplanerna lpo94 och lpf94 på ett eller annat sätt har medfört 

försämringar i elevers prestationer. Mekanismen bakom är dock oklar men inget tyder på att 

det skulle vara läromedlens fel. Thunberg och Filipsson visade visserligen att högskolan ansåg 

att eleverna saknade räknefärdighet och kunskap om identiteter hos funktioner.119 I den här 

studien kan man dock se att läromedlen snarare ökat möjligheterna till att erhålla dessa 

kunskaper i och med den ökade mängden övningsuppgifter.  

 

Om vi nu ser till framtiden och den nya gymnasiereformen: Vad kommer 

läromedelsförfattarna ta vara på av vad läroplanen säger? Gy11 har inte mycket att säga om 

differentialekvationer: ”Begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla 

tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena”.120 Om man extrapolerar vad 

läromedelsförfattarna gjorde vid införandet av lpf94 så är det troliga att läromedlen inte 

kommer förändra sig speciellt mycket utan istället i princip fortsätta använda lgy70 som mall. 

Det intressanta är att Gy11 öppnar upp för specialskriven litteratur för olika program. 

Kurserna i matematik heter matematik 1a-c, 2a-c, 3a-c, 4 och 5 där olika program läser på 

olika nivåer (1a och 1c kan inte båda läsas och räknas med i examen). Läromedlen har sedan 

60-talet varit anpassade till olika program och så även läroplanerna från 1965 och lgy70 

medan i lpf94 försvann programspecificiteten för kurserna. Det är alltså en återgång Gy11 

bjuder på fast man behåller kursupplägget så att möjligheter finns för alla att läsa på olika 

nivåer. Förlagen håller i skrivande stund på att framställa matematikläromedel som är 

                                                 
116 Johansson för skolverket.  (1998). S. 20-21 
117 Thunberg, Filipsson. (2005). Sammanfattning av resultat s. 5-6.  
118 Thunberg, Filipsson. (2005). Sammanfattning av resultat s. 23.  
119 Thunberg, Filipsson. (2005). Sammanfattning av resultat s. 5-6. 
120 Utbildningsdepartementet 2010. S. 145. 
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anpassade till Gy11. Vad beträffar begreppet differentialekvationer utgör Gy11 ingen ledning 

för författarna.  
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Tabellförteckning 
Tabell 1 Sammanfattning av läromedel som ingick i studien. Dessa har numrerats 1-10 för att 

underlätta resultatsammanställningen. 

 

Tabell 2 En jämförelse mellan olika läromedel. Icke-ämnesspecifika detaljer jämförs här. En 

sammanfattning från läromedelsstudien. 

 

Tabell 3 En jämförelse av olika läromedel. En övergripande granskning av hur man valt att 

lägga upp genomgången av differentialekvationer. Sammanfattning av resultaten från 

läromedelsstudien. 

 

Tabell 4 En jämförelse hur olika läromedel behandlar första ordningens 

differentialekvationer.  Sammanfattning av resultaten från läromedelsstudien. 

 

Tabell 5 En jämförelse hur olika läromedel behandlar andra ordningens 

differentialekvationer.  Sammanfattning av resultaten från läromedelsstudien.  
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Bilaga 1. Läroplan från år 1965. Om differentialekvationer 
Följande är utdrag allmänt om differentialekvationer: 

 
 
Följande är ett förtydligande om speciella kursmoment: 

 
Följande kan man läsa om matematikkursen på N- och T-programmet: 
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Bilaga 2. Läroplan från år 1970 (och 1980). Om 
differentialekvationer. 
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Bilaga 3. Kursplan för Matematik E från år 1994 reviderad år 
2000. 
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