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Sammanfattning: Syftet av uppsatsen är att undersöka hur kursplaner i gymnasiematematik 

har förändrats de senaste 50 år och hur denna förändring har speglat sig i läromedelsinnehåll 

och omfång. Vidare undersöks det hur dessa förändringar har påverkat elevernas kunskaper 

och hur väl förberedda de blir inför vidare matematikstudier i olika tekniska linje/program vid 

universitet eller högskola. Det har visat sig att kunskapsinnehållet av gymnasiematematiken 

har minskats. Sättet som stoftet presenterats på har också förändrats. Fokuset flyttades från 

teori, bevisföring och användning av matematiska argument till mekanisk räkning och 

algoritminlärning. Enligt rapporter från många universitet/högskolor har dessa förändringar 

lett till försämrade förkunskaper inför vidare matematikstudier. 
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Abstrakt 

Gymnasiematematiken har förändrats under de senaste åren både vad det gäller 

kunskapsinnehållet men också sättet att presentera detta innehåll. Förändringarna inom vissa 

moment har legat i fokus för denna rapport. Dessa förändringar har påverkat elevernas 

förkunskaper och deras framgång i fortsatta matematikstudier. 

Inledning 

Har skolan blivit slappare? På vilket sätt? Har eleverna kunskapsnivå sjunkit under de senaste 

50 åren? Varför i så fall? Frågor som oftast uppmärksammas av politikerna i valkampanjer 

och offentliga uppträdanden, av journalister i tidningar och på tv men inte minst av experter, 

forskare och specialister i detta område.  

Skolverket slog larm med en studie utfördes 2009 och publicerades den 7 december 2010 att 

svenska elever har tappat rejält och ligger nu endast på en genomsnittlig nivå (Skolverket, 12 

02 05). Vidare skriver skolverket att två bidragande faktorer till detta är brist på vardagsnära 

undervisning samt en osäkerhet vilken metod man ska använda, och att eleverna blandar ihop 

olika metoder. I skolinspektionens övergripande rapport ”Undervisningen i matematik i 

gymnasieskolan 2010:13” (skolinspektionen 12 02 05) som omfattade 55 gymnasieskolor 

visar att matematikundervisningen i gymnasiet är undermålig. Lektionerna går till mekanisk 

räkning, inte till att förstå vad man gör. Samtidigt dalar Sverige i internationella studier. I en 

artikel i tidningen Västervik publicerad 2009-01-30 säger utbildningsminister Jan Björklund 

att ” Läget är mycket bekymmersamt. Resultaten sjunker i många viktiga ämnen i svensk 

skola, och det är därför vi lägger om den svenska utbildningspolitiken ganska radikalt”. I 

Dagens Nyheter (11 09 06) säger utbildningsministern att matematiken är oerhört viktig för 

Sverige men han understryker att svenska elever gör allt sämre ifrån sig i ämnet. 

Efter denna kortfattade, men ändå skrämmande, överblick vill jag formulera följande fråga: 

Vad är det som har lett till denna negativa utveckling? Frågan är generell och svår att besvara 

helt, men jag ska i denna uppsats, försöka bidra med en del av svaret. Det leder oss in i syftet 

med detta arbete. 

 



Uppsala Universitet  Samir N. Katea 

4 
 

1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kursplaner i gymnasiematematik har förändrats 

de senaste 50 år och hur denna förändring har speglat sig i läromedelsinnehåll och omfång. 

Vidare undersöks det hur dessa förändringar har påverkat elevernas kunskaper och hur väl 

förberedda de blir inför vidare matematikstudier i olika tekniska linje/program vid universitet 

eller högskola. 

1.1 Frågeställning 

1. Vad är det som har tillförts respektive tagits bort ur gymnasiematematiks kursplaner 

och läromedelmedelsinnehål de senaste 50 år? 

2. Hur har dessa förändringar påverkat elevernas förkunskaper för vidare 

tekniska/naturvetenskapliga studier på universitet och högskola? 

 

1.2 Avgränsning och begrepp 

Att gå genom hela de senaste 50 års gymnasiematematik är ett stort och tidskrävande projekt 

och kan inte täckas med C-uppsats på ett tillfredställande sätt. Därför har jag (i samråd med 

mina handledare) valt att hålla mig till NV- och TE- linje/program kursplaner i matematik. 

Till titeln Gymnasiematematik förr och nu – En historisk översikt ur ett kunskapsinnehålls 

perspektiv har jag följande kommentarer: 

1. Gymnasiematematik avser främst kursplanernas innehåll i de 

naturvetenskapliga/tekniska program/linjer. Fokuset kommer att läggas på 

funktionslära, ekvationer, gränsvärde, derivata och integral. I mån av tid kommer 

andra delområden att tas upp. Resten lämnas till intresserade läsare som inspiration för 

vidare forskning. Undersökningen avser hur stort utrymme har dessa området fått och 

hur djup och omgående har de presenterats. 

2. Med ”gymnasiet” menar jag här de svenska skolformerna ”gymnasium” före 1970 

samt även ”gymnasieskolan” (som bildades 1970 i och med sammanslagningen av 

gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan). ”Förr och nu” syftar mer specifikt på från 

året 1965 till och med 2011 då den senaste skolreform har genomförts. 
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2 Bakgrund och teori 

För den som inte är insatt i hur skolverksamheten fungerar kan det verka som att den består av 

lärare och en eller flera rektorer . Läraren lär ut vad som står i läroböcker med syftet att 

eleverna ska kunna klara av proven, och rektorn bestämde allt. Man kan även tro att 

skolverksamheten kommer alltid att vara som den är. Att reglar, värderingar och betygsystem 

kommer inte att ändras med tiden, vilket är precis motsatsen av verkligheten. 

Skolorganisationen kommer alltid att ändras med tiden på grund av att samhällets behov, 

intresse och kunskapssyn ändras med tiden. Politiker och experter har makten att ändra lagar 

och reglar för att styra samhällets olika organisation och myndigheter, bland annat skol- och 

utbildningssystemet. På så sätt begränsar och kontrollerar man lärarens handlingsutrymme, 

ämnesinnehåll och sättet att presentera det. 

Drivsystemet i dagens skolverksamhet består av två komponenter, nämligen styrmedel och 

kontrollinstrument. Till kontrollinstrumenten tillhör skolinspektionen, kvalitetsredovisningen, 

nationella provet, nationella utvärderingen och individuella utvecklingsplanen (IUP).  Medan 

styrmedlen kan vara skollagen, läroplaner kursplaner, statsbidrag, lokala arbetsplaner och 

andra föreskrifter. De kan även delas i tre olika kategorier: juridiska, ekonomiska och 

ideologiska styrmedel. Denna kategoriindelning ger dock inga tydliga gränser eftersom de 

typerna kan överlappa varandra. Aktuellt och intressant för denna uppsats är styrmedlen 

läroplaner och kursplaner. Dessa har en juridisk karaktär och är rättsbindande, såväl 

skolpersonal som elever måste följa de annars utsätts man för en juridisk påföljd. Kursplaner, 

som ett mål för analys i detta projekt, är i sig (innehållet) ett ideologiskt styrmedel medan att 

följa vad som står där är juridisk skyldighet, därför betraktas kursplaner som både ideologiska 

och juridiska styrmedel. 

2.1 Centraliserat och decentraliserat utbildningssystem 

En av de största förändringar i skolans organisation under tidsperioden 1965-2011 är vad som 

har skett 1990. Från år 1872 då rikdagsmannen Mankell motionerade om bättre reglering 

(Lindensjö & Lundgren, 2000) fram till 1970 hade staten lyckats att bygga en väldigt 

centralstyrd skola. Juridiskt styrdes skolan med en detaljerad läroplan, t ex Lgy65 och Lgy70. 

Dessa var i form av stora handböcker gav en detaljerad beskrivning av hur läraren ska 

undervisa och handla i klassrummet. Lärmedelsinnehållet kontrollerades och detaljerade 

material mer råd och tips om vad undervisningen ska innehålla delades till lärarena. 
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Detta styrsystem gav upphov till begränsat handlingsutrymme (Jarl, Kjellgren & 

Quennerstedt, 2007). 

Syftet med den centralstyrda skolan var att alla elever ska få gå på en och samma skola och få 

en jämlik utbildning. Skolan ska alltså ta emot barn från alla samhällsklasserna. Detta har 

inneburit ett ganska stort problem för läraren att lösa. Att individanpassa undervisningen så att 

man utgår från elevernas intresse och tillfredställer deras behov under en lektion är, ur min 

synpunkt, är fortfarande omöjligt. Praktiskt har man försökt lösa problemet genom att 

gruppera eleverna efter kunskapsnivån för att få mer homogena klasser. Undervisningen 

kunde sedan anpassas efter klassens ”gemensamma” nivå (Lindensjö & Lundgren, 2000). 

Trots denna reform lyckades staten inte att åstadkomma sitt mål. Under 1970-talet gick ung 

40 % av alla elever på olika special undervisning. Detta var sista kapitel i den centralstyrda 

skolans historia. Decentraliseringen av skolan skedde under 1990-talet och dagens skola har 

börjat ta form. Ansvaret för skolverksamhet fördelades om mellan staten och kommunen, den 

senare fick ta på sig ansvaret för skolverksamheten. Ekonomin sköttes av kommunen, skolan 

fick tolka läroplanen oh skriva lokala styrdokument. Läromedelkontrollen ersatts med 

kvalitetsredovisningar, som skolan skrev varje år (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2007). 

2.2 Matematikens didaktik och läroplanteori 

Det breda och komplicerade begreppet didaktik kan förenklas till tre ord nämligen Vad? 

(vilket innehåll ska undervisningen handla om), Hur? (gör man det) och Varför? (vad är syftet 

med undervisningen). Detta projekt rymmer in i första frågeställningen men på ett speciellt 

sätt. Eftersom det är omöjligt att undersöka hur undervisningen, i de konkreta och praktiska 

situationer, såg ut under den undersökta tidsperioden så vänder undersökningen sig till ämnets 

innehåll (både i form av kursplaner och läromedel) i första hand. Sedan antar vi att lärarna har 

följt kursplaner och undervisningsinnehållet stämde överens med dessa. 

 Didaktiken kan beskrivas som det kunskapsområde som rör undervisningen, läran om 

undervisning och innefattar båda teoretiska och praktiska kunskaper (Lindström & Pennlert 

2006). Didaktiska fältet kan delas i teoretisk (handlar om undervisningsteori och förutsätter 

distansering till praktik) och praktisk (handlar om undervisningspraktik och förutsätter 

avdistansering, dvs. läraren i aktiva yrkesutövande i mötet med eleverna). Det teoretiska fältet 

är centralt för denna rapport då vi tar en distans till praktiken. 

Englund i (Uljens, 1997) har gjort en likartad indelning av det didaktiska fältet, ett 

forskningsfält och ett praxisfält. Praxisfältet vilar på ”konsten att undervisa”.  
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Det är svårt att se skillnaden mellan didaktisk praxisfält och metodik. Det ända som skiljer de 

åt är att praktisk didaktik är baserad på forskning. Denna skillnad är dock inte helt klar 

eftersom stora delar av metodik grundar sig på vetenskap, framförallt den psykologiska 

forskningen. Den didaktiska forskningen har två inriktningar, läroplanteoretiska och den 

kognitionspsykologiska. Den kognitionspsykologiska fokuserar på undervisningsinnehållet 

(vad?) och hur man undervisar detta innehåll (hur?). Inriktningen har sina rötter i England och 

USA. Läroplanteoretiska inriktningen fokuserar på undervisningsinnehållet (vad?), hur man 

väljer ut detta och syftet med undervisningen (varför?) . Här diskuteras det varför man väljer 

ut ett visst innehåll framför allt annat (Molin, 2006). I läroplanteoretiska inriktningen forskas 

om hur undervisningens innehållet, läroplaner, skollagen etc. förändras och påverkas av 

politiker och samhälliga och ekonomiska faktorer. 

Vad det gäller den enskilda lärarens relation till dessa fält så har den liknats relationen mellan 

avancerad vetenskap och lekmän. Historiskt har den enskilda lärare, i en svenska skola, 

betraktat av politikerna som tekniska verkställare av beslut. Denna tradition skiljer sig från 

grannländernas (i Tyskland, Danmark och Norge har didaktikbegreppet varit mer levande och 

gett läraren mer central roll) och liknar mer den amerikanska traditionen i fältet (Englund, i 

Uljens:1997). Mot denna bakgrund vill vi poängtera att problem som lyftas upp här är 

orsakade av beslut i skolpolitik och administration på olika nivåer. Ute i skolorna vet vi att det 

finns många ambitiösa lärare som arbetar hårt för att eleverna ska lära sig matematik. 

3 Metod och undersökning 

I detta avsnitt presenteras det tillvägagångssätt av undersökningen, val av kursplaner och 

läromedel och vilka grunder och argument ligger bakom dessa val. Sedan följer det en analys 

av de valda styrdokumenten och läromedlen. 

3.1Urval av material 

Denna rapport är en analys av kursplaner i matematik för gymnasiet 

(Naturvetenskapliga/Tekniska linje och program). Analysen omfattade kursplaner från 

följande styrdokument: 

• Läroplan för gymnasiet – 1965 

• Lgy 70. II. Supplement (Matematik för treårig naturvetenskaplig linje och fyraårig 

teknisk linje 1971) 
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• Lgy 70. 2. Supplement 75 (Matematik för treårig naturvetenskaplig linje och fyraårig 

teknisk linje 1981) 

• Lpf94 (kursplaner för matematik A -E, 1994) 

• Lgy 11 (Ämnesplaner för matematik 2011), aktuell. 

Läromedelsanalys kommer att vara kvalitativ, därför ska resultatet inte antas vara empirisk. 

Trots detta anser jag att metoden är tillförlitlig och uppfyller projektets syfte. Argumentet till 

detta är att eftersom kursplaner är ett styrdokument så bör läromedelsinnehåll täcka de flesta 

momenten som står i kursplaner, och därmed kan man anta att innehållet är ungefär det 

samma i den bemärkelsen. Detta talar för att vi kan generalisera resultatet från läromedels 

analys. Urvalet av läromedel har baserats på följande egenskaper: 

• Läromedlet har varit dominerande/känt. 

• Läromedlet har tryckts minst ett år efter en ny gällande läroplaner för att försäkra sig 

om att nya förändringar har etablerat sig i läroböcker. 

3.2 Analys av kursplaner 

Detta avsnitt inleds med en kort presentation av de olika kursplaners uppbyggnad, innehåll, 

skillnader och likheter i läroplanteoretiskt perspektiv. Sedan följer det en analys av var och en 

av dessa. Observera att analyserna omfattar områden som har nämnts i syftet. 

3.2.1 Kursplanernas uppbyggnad och innehåll 

Innan man kastar sig in på vad kursplanerna säger om funktionsläras innehåll, krav och vad 

eleverna bör lära sig och kunna så är det intressant att nämna några skillnader mellan 

kursplanerna som har analyserats. En skillnad är att kursplanerna fram till Lpf94 var mer 

informationsrika, målen var mer preciserade och givna i form av huvudmoment. Till 

huvudmomenten följer anvisningar och kommentarer som ger en detaljerad beskrivning av 

varje moment och ett exempel på hur det ska presenteras för eleverna. Kursplanerna var också 

indelade efter årskurser. I 1994 skedde en stor förändring i kursplanerna i sambad med 

decentraliseringen (se avsnitt 2.1). Istället för fördelningen efter årskurser har man infört 

kurserna A-E, där A-D är obligatoriska i naturvetenskapliga/teknik programmet och E är en 

valbar. Kursplanerna reducerades till vagt formulerade mål i varje kurs, sedan följer det 

rubriken ” Efter genomgången kurs skall eleven ” och därefter vad eleven skall ”kunna, inse, 

förstå eller känna till” inom varje matematisk gren som ingår i kursen (se avsnitt 3.2.2 

nedan). Hösten 2011skedde det en omfattande reform i den gymnasiala utbildningssystem och 
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inte minst i ämnet matematik. Man har infört 3 olika spår A-C, varje spår innehåller olika 

kurser. Vilket spår man läser beror på vilket program man valt, se tabell 1. I denna rapport har 

C-spåret undersökts. 

Tabell 1: översikt över de nya matematikkurserna för gymnasieskolan, hösten 2011. 

 

3.2.2 Läroplan för gymnasiet – 1965 

 

I årskurs 1: Definition av allmänna funktionsbegreppet (baserad på mängdläran, funktionens 

definitionsmängd och värdemängd; linjära ekvationer, ekvationssysten och olikheter; 

andragradsekvationer; Koordinatsysten och grafisk framställning av funktioner; Den linjära 

funktionen (y=kx+l); Trigonometriska funktioner (definition och grafisk framställning); 

Derivator (förberedande behandling, derivata av polynom). 

I års kurs två: Rationella funktioner, division med polynom, lösning av enkla ekvationsysten 

av högre grad, olikheter; Gränsvärde (formell definition och räknereglar); Kontinuitet 

(definition och satser); Derivata (beräkningar, kontinuitet och deriverbarhet, deriverbara 

funktioner, tangentens ekvation, geometrisk tolkning av differentialbegreppet, tillämpningar, 

härledning till derivatan av sammansatta funktioner, implicit derivering, max- och 

miniproblem, medelvärdesatsen, asymptotbestämning, kurvkonstruktion); Derivator av högre 

ordning (definition och tillämpning); Integraler (definition, räkneregler samband mellan 

integral och primitiv funktion integration av enkla rationella och trigonometriska funktioner, 

areaberäkning); Logaritm- inversa exponentiella och potensfunktioner (definition, egenskaper, 

räknereglar, derivata och kontinuitet). 
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I årskurs 3: funktioner med reell definitionsmängd och komplex värdemängd (deras derivata 

och integral); Integrationsmetoder (partiell integration och integration med substitution); 

Approximation av funktioner (Maclaurin och Taylor utveckling); Vektorfunktioner. 

 

3.2.3 Lgy 70. II. Supplement (Matematik för treårig naturvetenskaplig linje och 

fyraårig teknisk linje 1971) 

 

I årskurs 1: Definition av allmänna funktionsbegreppet (baserad på mängdläran, funktionens 

definitionsmängd och värdemängd; Linjära ekvationer, ekvationssysten och olikheter; 

Andragradsekvationer; koordinatsysten och grafisk framställning av funktioner; Den linjära 

funktionen (y=kx+l); Trigonometriska funktioner (definition och grafisk framställning); 

Derivator (förberedande behandling, derivata av polynom). 

I års kurs två: Rationella funktioner, division med polynom, lösning av enkla ekvationsysten 

av högre grad, olikheter; Gränsvärde (formell definition och räknereglar); Kontinuitet 

(definition och satser); Derivata (beräkningar, kontinuitet och deriverbarhet, deriverbara 

funktioner, tangentens ekvation, geometrisk tolkning av differentialbegreppet, tillämpningar, 

härledning till derivatan av sammansatta funktioner, implicit derivering, max- och 

miniproblem, medelvärdesatsen, asymptotbestämning, kurvkonstruktion); Derivator av högre 

ordning (definition och tillämpning); Integraler (definition, räkneregler samband mellan 

integral och primitiv funktion integration av enkla rationella och trigonometriska funktioner, 

areaberäkning); Logaritm- inversa exponentiella och potensfunktioner (definition, egenskaper, 

räknereglar, derivata och kontinuitet). 

I årskurs 3: funktioner med reell definitionsmängd och komplex värdemängd (deras derivata 

och integral); Integrationsmetoder (partiell integration och integration med substitution); 

Approximation av funktioner (Maclaurin utveckling); Vektorfunktioner. 
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3.2.4 Lgy 70. 2. Supplement 75 (Matematik för treårig naturvetenskaplig linje och 

fyraårig teknisk linje 1981) 

 

En utmärkande förändring i denna upplaga är momentet Datalära som behandlar både 

hårdvara och mjukvara och Numeriska experiment och algoritmer som ska uppdelas i 

undervisningen på de övriga avsnitten. Därvid kan både miniräknare och dator användas. 

I årskurs 1: Grafiska metoder (rätvinkligt koordinatsystem, mittpunktsformeln, tolkning av 

grafer och kurvritning); Proportionalitet (värdetabell diagram, proportionalitetsfaktor och 

proportionalitet mot xp); Ekvationer (parentesräkning, huvudräkning, enkla 

bokstavsekvationer, lösning av problem som leder till förstagradsekvation men även av typen 

√� = � och x2 = a); Funktionslära (räta linjen y = kx+m och x = a, linjära ekvationssysten och 

olikheter lösas grafisk och algebraisk); Andragradsekvationer (nollställen och faktorisering); 

Potens- och exponentiella funktioner (lösning och kurvritning). 

I årskurs 2: Derivata (definition, differenskvoten, deriveringsreglar, derivatan av 

exponentialfunktionen, logaritmfunktionen och potensfunktionen, tangentens ekvation och 

kurvritning, maximum och minimum problem, högre derivator, differentialekvationer, 

derivata av sammansatt funktion, produkt och kvot); Det anges explicit att ”eleverna bör 

kunna presentera ett bevis för någon av dessa deriveringsregler” s.32; Integraler (primitiv 

funktion, numerisk integration, areafunktion, generaliserad integral); Gränsvärde och derivata 

av trigonometriska funktioner (tillhör trigonometriavsnittet). 

I årskurs 3: Funktionsserier (MacLaurin utveckling); Komplexvärda funktioner av reella 

variabler (derivatan definieras och beräknas för några enkla funktioner); Faktorsatsen; 

Algebrans fundamental sats; Lösning av enkla funktioner som ger komplexa rötter; 

Integrationsmetoder (partiell integration och variabelsubstitution). 

 

3.2.5 Lpf94 (kursplaner för matematik A -E, 1994) 

Matematik  A: Målet för kursen är att ge de matematiska kunskaper som krävs för att ta 

ställning i vardagliga situationer i privatliv och samhälle. Dessutom skall kursen ge en grund 

som svarar mot de krav yrkesliv och fortsatta studier ställer. 
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Algebra: kunna lösa linjära ekvationer och enkla potensekvationer med för 

problemsituationen lämplig metod -numerisk, grafisk eller algebraisk. 

Funktionslära: kunna rita och tolka enkla grafer som beskriver vardagliga förlopp, ställa upp, 

använda och grafiskt åskådliggöra linjära funktioner och enkla exponentialfunktioner som 

modeller för verkliga förlopp och utnyttja grafritande hjälpmedel. 

 

Matematik B : Målet för kursen är att ge ökade insikter i matematiska begrepp och metoder 

för att med matematiska modeller kunna lösa problem inom olika områden. 

Algebra: kunna lösa andragradsekvationer samt linjära olikheter och ekvationssystem med 

grafiska och algebraiska metoder 

Funktionslära: inse vad som kännetecknar en funktion samt kunna ställa upp, tolka och 

använda elementära funktioner och härvid utnyttja såväl numeriska som algebraiska och 

grafiska metoder. 

Matematik  C: Målet för kursen är att ge eleven breddade och fördjupade kunskaper för att 

kunna lösa problem som gäller förändring och extremvärden samt att ge eleven insikter i hur 

en statistisk undersökning görs och värderas 

Algebra: och funktionslära: känna till hur dataprogram kan utnyttjas som hjälpmedel vid 

studier av matematiska modeller i olika tillämpade sammanhang  

Differentialkalkyl: kunna förklara och åskådliggöra begreppen ändringskvot och derivata, 

kunna uppskatta derivatans värde numeriskt då funktionen är given genom graf, tabeller eller 

formel, inse sambandet mellan en funktions graf och dess derivator av första och andra 

ordningen samt kunna använda detta i olika tillämpade sammanhang med och utan grafritande 

hjälpmedel, förstå varför talet e införs samt kunna härleda eller numeriskt/grafiskt motivera 

deriveringsregler för några elementära funktioner. 

Matematik D: Målet för kursen är att ge eleven de matematiska kunskaper som krävs för 

högre studier inom bl.a. beteendevetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap liksom inom de 

naturvetenskapliga utbildningar som är mindre matematikintensiva 
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Trigonometri: kunna ge fullständiga lösningar till enkla trigonometriska ekvationer, kunna rita 

grafer till trigonometriska funktioner av typen y = a sin bx + v + c samt använda dessa 

funktioner som modeller för verkliga periodiska förlopp, kunna härleda och använda de 

formler som behövs för att omforma enkla trigonometriska uttryck och lösa trigonometriska 

ekvationer 

 Differential- och integralkalkyl: kunna härleda eller numeriskt/grafiskt motivera, kunna 

härleda och tillämpa formlerna för derivatan av produkt och kvot, förstå tankegången bakom 

några numeriska metoder för ekvationslösning och vid problemlösning kunna använda 

grafisk/numerisk programvara, känna till begreppet differentialekvation och kunna avgöra om 

en föreslagen funktion är lösning till en given ekvation, kunna bestämma primitiva funktioner 

och använda dessa vid tillämpad problemlösning, förstå innebörden av begreppet integral och 

inse sambandet mellan integral och derivata, kunna ställa upp, tolka och använda integraler 

vid area- och volymberäkningar och vid andra tillämpningar, förstå tankegången bakom några 

metoder för numerisk integration och vid problemlösning kunna använda grafisk/numerisk 

programvara för att beräkna integraler. 

Matematik E Målet för kursen är att ge eleven de fördjupade kunskaper som krävs för högre 

studier på matematikintensiva utbildningar, Eleven skall i ett mindre projektarbete utveckla 

sin förmåga att under eget ansvar arbeta med en problemställning: 

Algebra: kunna lösa enkla polynomekvationer med komplexa rötter 

Differential- och integralkalkyl: 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. 

  

3.2.6 Lgy 11 (Ämnesplaner för matematik 2011), aktuell 

I kursplanerna i Lgy11 har målen ersatts med centrala innehåll som ska behandlas under 

kursen. Man har ett avsnitt som är identisk i varje kurs, nämligen problemlösning. Avsnittet 

innehåller följande punkter: 

• Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och 

verktyg. 
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• Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i 

andra ämnen. 

• Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. 

 

Matematik 1c: 

Taluppfattning, aritmetik och algebra: begreppet linjär olikhet, algebraiska och grafiska 

metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer. 

Geometri: addition och subtraktion med vektorer och produkten av en skalär och en vektor. 

Samband och förändring: begreppen funktion, definitions- och värdemängd samt egenskaper 

hos linjära funktioner samt potens- och exponentialfunktioner. Representationer av funktioner 

i form av ord, funktionsuttryck, tabeller och grafer. Begreppen förändringsfaktor och index 

samt metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån. Skillnader 

mellan begreppen ekvation, olikhet, algebraiskt uttryck och funktion. 

Matematik 2c: 

Taluppfattning, aritmetik och algebra: Begreppet linjärt ekvationssystem. Algebraiska och 

grafiska metoder för att lösa exponential-, andragrads- och rotekvationer samt linjära 

ekvationssystem med två och tre obekanta tal. Utvidgning av talsystemet genom introduktion 

av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer. 

Geometri: Begreppet kurva, räta linjens och parabelns ekvation samt hur analytisk geometri 

binder ihop geometriska och algebraiska begrepp. 

Samband och förändringar: Egenskaper hos andragradsfunktioner. Konstruktion av grafer till 

funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg. 

Matematik 3c: 

Aritmetik, algebra och geometri: Begreppet absolutbelopp. Egenskaper hos cirkelns ekvation. 

Samband och förändring: Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet 

gränsvärde. Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad. Begreppen sekant, tangent, 

ändringskvot och derivata för en funktion. Härledning och användning av deriveringsregler 

för potens- och exponentialfunktioner samt summor av funktioner. Algebraiska och grafiska 
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metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion. Algebraiska och grafiska 

metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium och andraderivatan. 

Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata. Begreppen 

primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata. 

Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena. 

Matematik 4 (sista obligatoriska kursen för NA (inriktning naturvetenskap) och 

TE (inriktning teknikvetenskap)): 

Aritmetik, algebra och geometri: algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla 

polynomekvationer med komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad, även 

med hjälp av faktorsatsen. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa trigonometriska 

ekvationer. Olika bevismetoder inom matematiken med exempel från områdena aritmetik, 

algebra eller geometri. 

Samband och förändring: egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, 

sammansatta funktioner och absolutbeloppet som funktion. Skissning av grafer och 

tillhörande asymptoter. Härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska, 

logaritm-, exponential- och sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner. 

Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler med och utan digitala verktyg. 

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

karaktärsämnena. 

Matematik 5 (valbar): 

Samband och förändring: Strategier för att ställa upp och tolka differentialekvationer som 

modeller för verkliga situationer. Användning och lösning av differentialekvationer med 

digitala verktyg inom olika områden som är relevanta för karaktärsämnena. 

Matematik – specialisering: fortfarande oklart vad den ska innehålla och därför tas den inte 

med i analysen. 

 



Uppsala Universitet  Samir N. Katea 

16 
 

3.3 Analys av läromedel 

I enlighet med rapportens syfte och de två kretinerna i avsnitt 3.1 har vi valt att analysera 

följande läromedel: 

1. Matematik för gymnasiet NT-linjerna åk 1-3 (1966-1968). 

2. Matematik för gymnasieskolan. Treårig naturvetenskaplig linje, fyraårig teknisk linje 

åk 1-3 (1974-1976). 

3. Matematik: gymnasieskolan. NT [2:a uppl.] åk 1-3 (1982-1984). 

Analysen riktades i första hand mot områden som omfattade av syftet och sedan mot områden 

som har intressant koppling till dessa. En fullständig presentation av innehållet i dessa böcker 

finns i bilaga 1. Några exempel på hur vissa moment presenteras och gås genom hämtas 

direkt från böckerna och presenteras i resultatavsnittet (4.2). 

4 Resultat 

4.1 Resultat från styrdokument 

De analyserade dokumenten skiljer sig åt både innehållsmässigt men också till karaktär och 

uppbyggnad. För att kunna presentera dessa skillnader på ett bra sätt, väljer jag att dela in 

kursplanerna i tre grupper: 

1. Kursplaner från 1965, Lgy 70 (1971) och Lgy 70 (1981). 

2. Kursplaner i Lpf94 

3. De aktuella kursplanerna i Lgy11. 

Första gruppen utmärkas av att de har samma uppbyggnad och nästan samma innehåll (i de 

områden som rapporten innefattar). Dessa kursplaner är mest innehållsrika av de analyserade 

styrdokumenten. Moment som behandlades här och togs bort från senare kursplaner är 

formella definitionen av gränsvärdet, medelvärdesatsen, derivata och integral av 

komplexvärda funktioner och partiell integration. Momentet som specifikt handlar om algebra 

nämns inte i kursplaner från 1965 och 1971 utan först i Lgy70 1981. Uppläggsmässig skiljer 

sig de två första kursplaner från de efterkommande i att man redan i årskurs 1 tar upp 

trigonometriska funktioner och dess grafiska framställningar och en förberedande avsnitt om 

derivatan. Detta kan tyda på att gymnasieelever var mer matematisk mogna än idag och hade 

bredare förkunskaper eller att man börjar med nya begrepp så tidigt som möjligt. 
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En utmärkande förändring i kursplaner från1981 är att den inleds med ett avsnitt som handlar 

om hjälpmedel och som ger dessa mer central roll än tidigare. Räknestickan avskaffades och 

numeriska metoder med dator och miniräknare, datalära och programmering av enkla 

algoritmer fick större utrymme i matematikundervisningen. Detta speglar utvecklingen i data 

och informationsteknologi då man ger dataläran och numeriska metoder ett större utrymme i 

matematikundervisning. Algebramomentet dyker upp som eget avsnitt (de 4 räknesäten, 

potenser, konjugat- och kvadreringsreglar, faktorisering och bråkräkning, (se Lgy70 1981 s. 

26) och får även större utrymme när första- och andragradsekvationer behandlas. Ett moment 

som ska genomsyra undervisningen är ”Huvudräkning: momentet övas lämpligen under hela 

studietiden i matematik, speciellt vid överslags räkning och rimlighetsbedömning” (Lgy 70 2 

Supplement 75, 1981). Detta tycks vara märkligt, eftersom samtidigt som man inför 

miniräknare i skolan, betonar man huvudräkningen och att den ska övas hela tiden. 

Ett annat utmärkande skillnad mellan gymnasiematematiken före 1994 och efter är att man 

har en stor fokus på och större utrymme för teorin i form av definitioner, satser och bevis före 

Lpf94. Med tiden flyttades fokuset på tillämpning av matematisk kunskap och hur man 

utför/följer beräkningar/algoritmer. 

Den andra gruppen, kursplaner i Lpf94, utgör en brytningspunkt i matematikundervisningen 

på gymnasieskolan. Förutom det som har nämnts tidigare om upplägget och innehåll (se 

avsnitt 3.2.1) så är de vagt formulerade målen som är svåra att få grepp om eller förstå. Ett 

exempel är följande mål i aritmetik från A-kursen ”eleven skall ha ökat sin förmåga att räkna 

i huvudet”. Det är svårt förstå vad det exakt menas målet. Hur stor ska ökningen vara? vilken 

typ av beräkningar handlar det om? Och slutligen hur ska förmågan mätas? 

Det finns rapporter och studier publicerade av skolinspektionen där man har visat att målen 

misstolkas eller upplevas inte som tydlig vägledning . Skolinspektionen (Rapport 13 

skolinspektionen 2010 s.3), skriver t ex att: 

”Lärare upplever att de inte har tillräckliga kunskaper om kursplanen. Sammantaget 

verkar kursplanen ha en svag eller obefintlig styrning och vägledning för lärarna. Ett 

skäl kan vara att kursplanen är skriven på ett sätt som är svårt att förstå och att 

skolorna har lagt för lite tid för gemensamma diskussioner, tolkningar och hur 

undervisningen ska genomföras”. 
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Förståelse och tolkning av målen är både viktig och direkt kopplad till ämnets innehåll och 

krav som ställs på eleverna. Därför bör de vara lätt tillgängliga så att lärare upplever de som 

hjälp och vägledning snarare än som en börda. 

Bortsetts från den vaga formuleringen så kan man observeras att innehållet har minskats i 

kursplanerna från Lpf94. Förutom momenten som nämnts ovan saknas det följande 

moment/begrepp: absolut belopp, gränsvärde, kontinuitet, udda och jämna funktioner. 

Behandling av olikheter begränsas till linjära olikheter och ekvationssystem till linjärt 

ekvationssystem med två okända. Kurserna A-D (som läsas under förta 2 åren) ersätter det 

gamla upplägget och E-kursen är frivillig (kan läsas i årskurs 3). Detta innebär att elever som 

väljer bort kursen kommer inte bara att sakna kunskapen från kursen utan förblir utan 

matematikundervisning under sista året. 

Ett viktigt och grundläggande område för fortsatta matematik studier och som kursplanerna 

från Lpf94 saknar är vektorlära. Området ligger inte i syftet med denna rapport men bara 

nämns här för sin viktiga roll för studier i samtliga tekniska/naturvetenskapliga linjer/program 

som NV-programmet leder till. 

Vad det gäller förändringar i hjälpmedel är dataläran inte längre ett krav. Eleverna behöver 

inte lära sig programmera enkla program utan det räcker med att lära sig att utnyttja färdiga 

program. Miniräknare ersattes med grafritande räknare som eleverna ska lära sig att använda, 

vilket underlättar särskild vid användning av grafiska och numeriska metoder. 

Den tredje gruppen är de aktuella kursplanerna. Innehållet och språkbruket påminner lite om 

gamla kursplaner (före 1994), då det gavs mer explicit vilka moment som ska ingå i 

undervisningen och man anger vilka begrepp och egenskaper som ska behandlas. Dessutom 

har man återinförts följande moment, som fanns i gamla kursplaner (grupp 1) och som togs 

bort 1994: 

”addition och subtraktion med vektorer och produkten av en skalär och en vektor, linjära 

ekvationssystem med tre obekanta tal, utvidgning av talsystemet genom introduktion av 

begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer (var frivillig enligt 

Lpf94), begreppet absolutbelopp, egenskaper hos cirkelns ekvation, orientering kring 

kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde, olika bevismetoder inom 

matematiken med exempel från områdena aritmetik, algebra eller geometri”.  

Vad det gäller hjälpmedel så är kraven de samma. 
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4.1 Resultat från läromedelsanalys

De analyserade läromedlen visar följande trend med åren. Innehållet 

minskades i enlighet med förändringar i kursplanerna

innehållet har blivit mindre formell

där eleverna ges möjligheten att öva matematisk bevisföring 

från 60- och 70-talet liknade mer högskolans läromedel där ett nytt

definitioner sedan följer det eventuella satser och därefter exempel och övningar, 

Från 80-talet och framåt började läromedlen innehålla mer figurer och bildar än tidigare 

sättet att presentera ett nytt moment förändrades. 

definitioner, satser och bevis 

hur man utför beräkningar/algoritmer.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild1: Moment 46 Absolutbelopp från Matematik för gymnasiet NT

 

läromedelsanalys 

De analyserade läromedlen visar följande trend med åren. Innehållet och svårighetsgraden 

minskades i enlighet med förändringar i kursplanerna. Sättet att presentera det res

innehållet har blivit mindre formell. Användning av matematiskt resonemang 

där eleverna ges möjligheten att öva matematisk bevisföring har minskat kraftigt

talet liknade mer högskolans läromedel där ett nytt 

eventuella satser och därefter exempel och övningar, 

talet och framåt började läromedlen innehålla mer figurer och bildar än tidigare 

sättet att presentera ett nytt moment förändrades. Man kan observera att fokuset på 

flyttades med tiden till tillämpning av matematisk kunskap och 

hur man utför beräkningar/algoritmer. 

Bild1: Moment 46 Absolutbelopp från Matematik för gymnasiet NT-linjerna åk 

Samir N. Katea 
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och svårighetsgraden 

Sättet att presentera det resterande 

resonemang och övningar 

kraftigt. Läromedlen 

 ämne börjar med 

eventuella satser och därefter exempel och övningar, se bild 1. 

talet och framåt började läromedlen innehålla mer figurer och bildar än tidigare och 

an kan observera att fokuset på 

tillämpning av matematisk kunskap och 

linjerna åk 1 s.79 
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Förutom momentet som visas i bild 1 har några andra moment tagits bort från 

matematikläroböckerna på gymnasiet. Här näst följer vilka samt hur dessa presenterads i 

läroböckerna. 

4.1.1 Från läroboken Matematik för gymnasiet NT-linjerna åk 1-3 (1966-1968). 

Årskurs 1: Absolut belopp (bild 1) och presentation av derivata (appendix A, bild 1). 

Årskurs 2: Formella definitionen av gränsvärdet och tillhörande satser (appendix A bild 2), 

medelvärdesatsen (appendix A bild 3), kontinuitetssatser (Matematik för gymnasiet NT-

linjerna åk 2, s 128) och kontinuitet och deriverbarhet (Matematik för gymnasiet NT-linjerna 

åk 2, s 140) 

Årskurs 3: Partiell integration (appendix A bild 4). Boken saknar momentet om derivata och 

integral av funktioner med reell definitionsmängd och komplex värdemängd. 

4.1.2 Från läroboken Matematik för gymnasieskolan. Treårig naturvetenskaplig linje, 

fyraårig teknisk linje åk 1-3 (1974-1976). 

Eftersom sättet som momenten presentera på, symboler, figurer och teorinivån är den samma 

som på föregående bok så har det valts att ange enbart sidohänvisningar. I de fallen då 

presentationen skiljer sig så infogas det en bild. Allmänt skiljer sig denna bok från föregående 

i att denna har flera färgbilder och illustrationer med figurer och grafer. 

Årskurs 1: Absolut belopp (appendix A, bild 5) och presentation av derivata (se läroboken s. 

154). 

Årskurs 2: Formella definitionen av gränsvärdet och tillhörande satser (appendix A bild 6), 

medelvärdesatsen (appendix A bild 7), kontinuitetssatser och kontinuitet och deriverbarhet (se 

läroboken s 170-171). 

Årskurs 3: Derivata och integral av funktioner med reell definitionsmängd och komplex 

värdemängd (appendix A bild 8). Boken saknar momentet om Partiell integration.  

4.1.3 Från läroboken Matematik: gymnasieskolan. NT [2:a uppl.] åk 1-3 (1982-1984). 

Årskurs 1: Tydlig fokus på digitala hjälpmedel (miniräknare och dator) (appendix A bild 9 

och 10). Momentet absolutbelopp presenteras fortfarande på samma sätt som tidigare (se 

läroboken s. 315). Presentation av derivatan flyttades till årskurs 2 boken (kapital 12). 
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Årskurs 2: Formella definitionen av gränsvärdet (se läroboken s. 278-279), kontinuitet och 

kontinuerliga funktioner egenskaper (se läroboken s. 284-285), medelvärdesatsen (se 

läroboken (288-289) 

Årskurs 3: Momentet partiell integration presenteras på lite lätt och tillgängligt sätt än i de 

äldre läroböckerna fastän ingen förändring i kursplaner har skett vad det gäller momentet. 

5 Förändringarnas effekt på elevernas förkunskaper för 

högskola/universitet 

Att lista ut hur förändringar i kursplaner och läroböcker har påverkat elevernas förkunskaper 

och därmed kunskapsgapet mellan gymnasiet och högskola/universitet är inte lätt uppgift. 

Anledningen är att vissa indikatorer som används vid undersökningar för att utvärdera läget 

kan vara missledande eller svåra att få tag i. Tittar man, till exempel, på statistiken över andel 

antagna studenter till tekniska/naturvetenskapliga program så visar de en stigande trend, vilket 

kan ge en felaktig bild av verkligheten. Förklaringen till ökande antal antagna studenter kan 

vara bland annat sänkta antagningskraven, fler och fler väljer att studera vidare och samhällets 

nya krav på allt mer specialiserad arbetskraft. Denna trend är dock generell och allmän när 

man tittar på helheten. Enligt tabell 2 nedan ser man att övergångsfrekvens till högskolan 

inom tre år för avgångna från gymnasieskolans samtliga program har mellan 1987 och 2007 

nästan fördubblats. För Naturvetenskapliga/tekniska linjer som är målgruppen för denna 

rapport har bilden varit annorlunda. För naturvetenskapliga linjen/program har 

övergångfrekvensen stigit från 71,1% (1987/88) till 86,8% (1993/94) och därefter legat på 

80±2% fram till 2007. För tekniska linjen/program har övergångfrekvensen stigit från 32,2% 

(1987/88) till 84,1% (1993/94) och legat på 75±1% fram till 2007. Vilket visar att ökningen 

inte har varit lika kraftig som det ser ut allmänt. 

Hur ska man då gå till väga för att få svar på denna frågeställning utan att bli missvisad? Ett 

bra sätt, som mången forskare i denna fällt använder sig av, är att analysera och jämföra 

resultaten från återkommande uppgifter i förkunskapsproven vid olika universitet och 

högskolor i landet över många år. Longitudinella jämförelser kan då ge svaret. 

Thunberg & Filipsson (2005) har skrivit en rapport där de har samlat och analyserat rapporter 

och statistik från både skolverket och ett antal universitet och högskolor runt om i landet. 

Samtliga har visat att studenterna matematikkunskaper har försämrat över tid. Här näst följer 

det en kortfattad presentation av dessa rapporter och forskningsresultaten. 
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Två rapporter som sammanfattar utvecklingen fram till slutet av nittiotalet är 

Förkunskapsproblem i matematik (Skolverket 1998) av Bengt Johanssons och Räcker 

kunskaperna i matematik? (Högskoleverket 1999a). Sammanställda resultaten visade att 

under denna period har det skett en signifikant försämring av de nya studenters förkunskaper, 

även om bilden inte är helt entydig (Thunberg & Filipsson 2005). De två rapporterna är 

baserade på rapporter från Linköpings Universitet och Luleås Tekniska Högskola om en 

successiv försämring sedan mitten av sjuttiotalet. 

 Rolf Pettersson vid Chalmers tekniska högskola har genomfört ett förkunskapstest för 

samtliga nyantagna teknologer sedan 1973. Sammanställning av testresultat visar att nivån 

håller sig på konstant fram till 1993, för att falla markant 1994. Utvecklingen från mitten av 

nittiotalet fram tills idag är tyvärr mer entydigt negativ. Testresultaten förblir sedan på denna 

lägre nivå fram till 2000, då en successiv försämring börjar (Petterson 2003). 

Bylund och Boo (2003) vid Umeå Universitet har presenterat resultaten från en liknande 

studie genomförts under perioden 1998 – 2001. De nya studenternas förkunskaper har kraftigt 

försämrats under dessa fyra år. 

 

Samma metod användes vid KTH. Man har givit samma test till nya studenter i de tekniska 

programmen varje år sedan 1997. Testets innehåll omfattade uppgifter som testade både 

räknefärdigheter och problemlösning. Lars Brandell har analyserat testresultaten och kommit 

fram till samma slutsats som de andra forskarna vid Chalmers, Linköping och Umeå. 

Resultatet har försämrats med åren på samtliga uppgiftstyper, på samtliga 

civilingenjörsprogram (Brandell 2004). 
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Linje/program i                       

gymnasieskolan1 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/952 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07

Samtliga linjer/program 22,4 24,4 28,4 32,0 33,6 35,1 37,1 45,0 37,0 38,2 39,6 42,7 42,7 45,9 44,8 43,9 42,3 40,9 41,1 42,5

3- åriga studieförberedande linjer/ 43,1 46,2 50,7 56,3 60,1 61,7 63,0 61,5 59,3 61,6 61,9 64,0 63,4 65,0 64,5 63,9 62,5 61,1 62,2 63,8

ES, NV, SP, IB program

Estetiska programmet . . . . . . . 31,3 29,8 30,1 30,9 32,6 34,1 36,0 37,3 39,3 40,9 41,4 42,1 45,4

Humanistisk 43,6 46,1 47,8 50,6 55,6 55,2 56,2 54,4 51,5 . . . . . . . . . . .

International  Baccalaureate . . . . . . 47,6 50,0 64,2 56,8 63,6 68,2 64,4 60,1 65,1 61,7 67,1 64,8 63,6 63,5

Samhällsvetenskaplig 51,8 53,2 54,8 57,5 62,5 62,3 60,2 56,5 60,6 .. . . . . . . . . . .

Ekonomisk 25,7 27,7 31,0 36,8 41,5 44,2 44,4 42,3 39,7 .. . . . . . . . . . .

Naturvetenskaplig 71,1 75,2 78,9 82,6 85,1 86,7 86,8 86,7 85,7 .. . . . . . . . . . .

Teknisk, åk 33 66,0 71,0 76,7 78,9 78,2 71,7 72,7 71,3 67,4 .. . . . . . . . . . .

Teknisk, åk 4 32,2 30,5 34,9 44,8 42,9 50,1 84,1 . . . . . . . . . . . . .

Naturvetenskapsprogrammet . . . . . . . 83,4 79,3 81,0 79,6 79,5 78,9 80,6 79,8 80,6 80,0 78,0 78,7 81,0

   NV-pgm, gren matematik-data . . . . . . . . . . . . . . . 80,0 80,2 77,0 76,8 80,5

                  gren miljövetenskap . . . . . . . . . . . . . . . 73,6 71,7 68,7 69,1 72,8

                  gren naturvetenskap . . . . . . . 86,9 83,5 84,4 82,1 81,8 80,8 82,3 81,1 81,9 80,9 79,5 80,7 82,2

                  gren teknik . . . . . . . 80,1 73,1 75,9 75,8 76,7 76,2 77,7 77,6 71,0 .. .. . .

                  gren lokal . . . . . . . 81,0 87,0 74,1 74,5 71,6 72,0 76,2 76,3 77,4 77,6 74,9 73,5 77,5

Samhällsvetenskapsprogrammet . . . . . . . 58,7 51,2 53,3 53,2 55,7 56,0 57,5 58,0 57,5 56,3 55,7 57,5 58,4

   SP-pgm, gren ekonomisk . . . . . . . 51,5 44,8 45,4 45,1 48,9 50,0 51,8 53,7 52,0 50,7 49,7 54,2 53,5

                 gren humanistisk . . . . . . . 65,5 61,6 64,9 65,1 65,3 63,6 67,9 65,7 62,5 .. .. . .

                 gren kultur . . . . . . . . . . . . . . . 65,4 62,2 61,9 66,6 65,7

                 gren samhällsvetenskap . . . . . . . 60,6 52,8 55,7 56,2 58,6 59,3 61,1 61,5 60,7 58,7 58,6 58,9 60,6

                 gren språk . . . . . . . . . . . . . . . 62,4 63,0 65,5 65,3 69,0

                 gren lokal . . . . . . . 68,1 61,5 55,7 54,0 56,8 56,1 53,6 53,3 55,4 56,3 52,5 50,0 52,5

Tabell 2: Övergångsfrekvens till högskolan inom tre år för avgångna från gymnasieskolans 

linjer/program. 1987/88–2006/07. Andel i procent av antalet avgångna på respektive linjer/program 

och avgångsår. Båda könen. Statistiken hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Diskussion, slutsatser och förslag på vidare forskning 
Förändring och utveckling är naturliga processer i människans liv. Människan har, sedan 

begynnelsen, strävat efter att förändra och utveckla sin tillvaro, sin omgivning och därmed sitt 

samhälle. Utvecklingen sker i alla fält och både på gott och ont. Som det har nämnts i 

teoriavsnittet så ändras skolan hela tiden efter samhälls behov och utveckling. Men frågan är, 

kräver samhälls utvecklig ett försämrat resultat i matematiskkunskap? Eller är det snarare så 

att samhällets utveckling leder till detta resultat? Svaret på första från är, med hög säkerhet 

och utan behov av motivering, nej. Den ändra fråga kan vara, från vissa perspektiv, ja. Hur 

bevisar eller kanske mot bevisar man detta kan vara ett förslag på vidare forskning. 

Andra frågor som är mycket spännande att forska vidare på är): 

1. Kursplanernas tillgänglighet: kursplaner är styrdokument, men också en hjälpguide 

och stöd. Hur tillgängliga har dessa dokument varit? Hur lätt är det att tolka mål och 

krav och hur kan dessa misstolkas? 
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2. Lärmedelsinnehåll och sättet som stoft presenteras på: Här kan man göra en 

läromedelsanalys som omfattar följande: figurer, bilder, språk, antal övningar, andel 

laborativ undervisning, koppling till elevernas vardag etc. 

3. Examinationsformer och betygsystem: hur effektiva är dessa? Hur stor påverkan har 

prov på undervisningsinnehåll och elevernas kunskaper? 

Alla dessa kan undersökas på samma sätt som i detta arbete, dvs. förändringar som har skett 

under de senaste 50 år och relatera dessa till elevernas kunskaper och förberedelser inför 

kommande matematikstudier. 

Slutsatser som vi kan dra från resultat är att kunskapsinnehållet av gymnasiematematiken har 

minskats. Sättet som stoftet presenterats på har också förändrats. Fokuset flyttades från teori, 

bevisföring och användning av matematiska argument till mekanisk räkning och 

algoritminlärning. Man har dessutom tagit bort moment som betraktas som baskunskaper t.ex. 

funktionen absolut belopp och cirkelns ekvation (se avsnitt 4.1). Förändringarna speglade sig i 

undervisningen läromedelsinnehåll och resulterade att eleverna börja halka efter och få stora 

problem vid övergång till universitet/högskola. Denna utveckling väcker en viktig fråga, kan 

man skjuta upp lärandet av basfärdigheter och grundläggande kunskaper? Som är värd att 

utforska. 

Detta projekt har varit oerhört nyttig och lärorik för mig. Jag fick utforska både gamla och nya 

kurplaner och se hur de förändrades och påverkade läromedel. Detta utvecklade mitt kritiska 

tänkande och lusten att forska. Det har också bidragit till förståelse av betydelse av kursplaner 

och vilka svårigheter kan lärare och elever stötta på i skolansvärld. 
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Appendix A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: presentation av derivat Matematik för gymnasiet NT-linjerna åk 1 (1966-1968) s.216. 
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Bild 2: Formella definitionen av gränsvärdet. Matematik för gymnasiet NT-linjerna åk 2 (1966-1968) 

s.110. 
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Bild 3: Medelvärdesatsen. Matematik för gymnasiet NT-linjerna åk 2 (1966-1968) s.161. 
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Bild 4: Partiell integration. Matematik för gymnasiet NT-linjerna åk 3 (1966-1968) s.63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5: Absolutbelopp.  Matematik för gymnasieskolan. Treårig naturvetenskaplig linje, fyraårig 

teknisk linje åk 1 (1974-1976) s.96 
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Bild 6: Formella definitionen av gränsvärdet. Matematik för gymnasieskolan. Treårig 

naturvetenskaplig linje, fyraårig teknisk linje åk 2 (1974-1976) s. 150 
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Bild 7: Medelvärdesatsen. Matematik för gymnasieskolan. Treårig naturvetenskaplig linje, fyraårig 

teknisk linje åk 2 (1974-1976) s. 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8: Derivata och integral av funktioner med reell definitionsmängd och komplex värdemängd 

Matematik för gymnasieskolan. Treårig naturvetenskaplig linje, fyraårig teknisk linje åk 3 (1974-

1976) s. 50 
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Bild 9: Digitala hjälpmedel. Matematik: gymnasieskolan. NT, 1, Lärobok. [2. uppl.](1982) s. 22 
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Bild 10: Digitala hjälpmedel. Matematik: gymnasieskolan. NT, 1, Lärobok. [2. uppl.](1982) s. 338 


