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Abstrakt 

 
Ensidighet i matematikundervisning och matematikinlärning kan leda till brist på förståelse 

och ytlig kunskap hos elever. Syftet med studien var att undersöka vilken typ av kunskap 

elever testas på och därigenom få reda på om den kunskapssyn som lyfts fram i 

styrdokumenten även betonas i proven. Innehållet i rapporten behandlar därför hur författare 

till läromedel i matematik för år 9 i jämförelse med uppgiftskonstruktörer till de nationella 

ämnesproven har valt att konstruera provuppgifter. Metoden baserades på att matematisk 

kunskap kan delas in i olika kompetenser. Genom kategorisering av uppgifter utifrån dessa 

kompetenser upptäcktes kunskapsprioriteringen i proven. Kompetenserna framkom genom en 

tolkning av gymnasiets styrdokument utförd av Arbetsgruppen för nationella prov vid Umeå 

universitet (Palm, Bergqvist, Eriksson, Hellström & Häggström, 2004). Grundskolans 

kursplan i matematik studerades för att konstatera kompetensernas aktualitet även på 

grundskolan. I resultatet finns en skillnad mellan de nationella ämnesproven och 

läromedelsproven då de nationella ämnesproven hade en jämnare fördelning av olika 

kompetensuppgifter medan läromedelsproven tydligt dominerades av en kompetens som är 

kopplad till ytlig inlärning av faktakunskaper vilket inte särskilt väl speglar alla delar av den 

kunskapssyn som lyfts fram i grundskolans styrdokument. 
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1 Inledning  
Matematik handlar inte bara om att kunna räkneregler och att utföra lösningsprocedurer på 

löpande band, utan matematik kan ses som en hel verksamhet, en vetenskap och en viktig del 

av vår kultur. Matematik ska kunna tillämpas i vardagslivet och utvecklingen i matematik 

leder till nya tillämpningsområden. Det är viktigt att det finns en balans i undervisningen som 

innefattar samtliga delar av matematiken för att eleverna framgångsrikt ska kunna utöva 

matematik (Skolverket, 2000a). Denna variation anser vi borde genomsyra alla delar av 

undervisningen, såväl lektioner som provskrivningar och det är av stor vikt att känna till hur 

man som lärare genom till exempel uppgiftskonstruktion kan få eleverna att lära sig och visa 

varierad kunskap. 

 

1.1 Bakgrund  

I början av lärarutbildningens matematikundervisning introducerades vi för en metod att 

kategorisera matematikuppgifter med avseende på vilka kunskaper uppgifterna prövar. 

Matematikuppgifter kan utformas på olika sätt för att mäta elevens kunskaper utifrån flera 

perspektiv. Det som anses vara viktiga matematiska kunskaper har skiftat genom åren och 

enligt bland annat Wyndhamn (1997), beskriver den nuvarande kursplanen olika kompetenser 

till en högre grad än tidigare. Vilka dessa kompetenser är framkom genom en analys av 

kursplanen gjord av Arbetsgruppen för nationella prov vid Institutionen för 

beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå Universitet. Arbetsgruppens tolkning av 

innehållet i gymnasiets kursplan i matematik resulterade i sex matematiska kompetenser och 

dessa ligger till grund för uppgiftskonstruktion av de nationella proven och säkerställer att 

proven speglar styrdokumenten. De sex kompetenserna innebär kunskap om kommunikation, 

modellering, resonemang, begrepp, algoritmer och problemlösning (Palm, Bergqvist, 

Eriksson, Hellström & Häggström, 2004). 

 

I inledningen av examensarbetet introducerades vi för Jesper Boesens avhandling Assessing 

mathematical creativity (2006), där kompetenserna har stor betydelse. Boesen gör i sin 

avhandling en jämförelse mellan de nationella proven och lärarnas egna prov med avseende 

på vilka matematiska kompetenser som uppgifterna anses spegla. Att göra en jämförelse med 

de nationella proven blir relevant då dessa prov ska fungera som hjälpinstrument vid likvärdig 

bedömning av elevernas kunskaper och vid konkretisering av kursmål (Skolverket, 2003). 
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Boesen (2006) resonerar även kring betydelsen av att använda olika typer av matematiskt 

tänkande vid lösning av matematiska problem. Hans undersökning riktar sig mot 

gymnasieskolans matematik och vi tyckte att det kunde vara intressant att göra en liknande 

undersökning som istället behandlar grundskolans matematik. Eftersom vi under vår 

verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammade att ett flertal lärare använde de prov som 

följer med lärarhandledningen1 till läromedlen istället för att skriva egna prov, var det mer 

relevant att fokusera på dessa prov. De problem som utgör grunden för vårt arbete är därmed 

om eleven under sin vardag genom de olika matematikprov som eleven skriver, ges möjlighet 

att utveckla samtliga matematiska förmågor och ett mer heltäckande matematiskt kunnande 

samt verkligen får chansen att visa sina kunskaper utifrån de mål som beskrivs i kursplanen?  

 

1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att granska huruvida proven i läromedel som används i år 9 i matematik, 

speglar styrdokumenten utifrån ett matematiskt kompetensperspektiv.  

 

Med avseende på vårt syfte blir våra frågeställningar följande: 

• Går det att urskilja de sex matematiska kompetenserna i grundskolans kursplan i 

matematik? 

• Vilka av dessa sex matematiska kompetenser går att finna i läromedelsproven 

respektive de nationella ämnesproven i år 9?  

• Vilka skillnader och likheter finns mellan de nationella ämnesproven och 

läromedelsproven? 

 

Avsikten har varit att besvara dessa frågor i arbetet där arbetsfördelningen har varit av sådan 

karaktär att varje avsnitt har bearbetats av båda författarna. 

                                                 
1 Lärarhandledningen kan införskaffas som stöd för ordinarie läromedel och innehåller allt från extra uppgifter 
till prov såväl som allmän handledning till lärare om hur de kan använda det material som finns i handledningen. 
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2 Teoretisk utgångspunkt och forskningsläge 
För att bättre förstå hur kunskap kan indelas och vilka faktorer som ligger bakom lärande 

krävs kunskaper om inlärning och hur olika delar av kunskapsområden kan skapa 

helhetsförståelse. Genom tiderna har olika inlärningsteorier utvecklats i ett försök att komma 

till insikt om hur människan lär sig saker.  

 

2.1 Kategorisering av matematisk kunskap 

Det finns olika sätt att värdera vilka förmågor som krävs för att lösa matematiska problem och 

olika försök har gjorts genom åren för att organisera matematisk kunskap. Ett sätt att 

kategorisera matematisk kunskap är att dela in kunskapen i olika processer och kompetenser. 

Detta sätt att kategorisera kunskap har underlättat arbetet med de nationella proven i Sverige 

och dess uppgiftskonstruktion (Boesen, 2006). Arbetsgruppen för nationella prov vid Umeå 

universitet har genom en analys av gymnasiets kursplan i matematik utarbetat en metod för att 

kategorisera uppgifter med avseende på vilka kompetenser eleverna har möjlighet att visa vid 

uppgiftslösning (Palm et al., 2004). De kompetenser som elever behöver är kunskap om 

problemlösning, modellering, resonemang, begrepp, algoritmer och kommunikation. Metoden 

skall bland annat medverka till att säkerställa att proven speglar styrdokumenten ur ett 

kunskapsperspektiv (Palm et al., 2004). En mer detaljerad beskrivning om kompetenserna 

medföljer i bilaga 1.  

 

Boesens avhandling har varit en stor inspirationskälla under vårt arbete. Författaren lyfter där 

fram hur de nationella proven påverkar lärarnas praktik. De nationella proven ska fungera 

som verktyg för implementering av kursplan i skolverksamheten och kan sägas representera 

delar av ett skifte i kunskapssyn (Boesen, 2006). Enligt Heibert (1986) märks förändringen av 

kunskapssynen bland annat genom att fokus har skiftat från procedurmässig till 

begreppsmässig kunskap. 

 

Begreppsmässig kunskap kännetecknas enligt Heibert (1986) av att det finns ett samband 

mellan olika delar av kunskapen och att det är förmågan se helheten och sammanhanget som 

visar om en individ har begreppsmässig kunskap. Procedurmässig kunskap kan definieras av 

två delar där den ena delen kan sägas bestå av kunskap om algoritmer och räkneregler för att 

kunna lösa problem, och den andra delen består av kunskap om det matematiska 
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symbolspråket. Dessa två typer av kunskaper ska med fördel kombineras för att en elev till 

fullo ska kunna utöva matematik (Heibert, 1986). 

 

Boesen (2006) beskriver i sin avhandling de matematikproblem som kan upptäckas hos 

elever. En förklaring till dessa problem kan vara att elever i alltför stor omfattning använder 

ett enbart imitativt resonemang i sitt sätt att lösa uppgifter. Ett imitativt resonemang 

kännetecknas enligt Lithner (2005) av att elever följer en modell och endast kopierar tidigare 

lösningar och därmed inte får utveckla andra kunskaper. Detta kan leda till 

inlärningssvårigheter som kan kopplas till brist för förståelse av sammanhanget. Motsatsen till 

det imitativa resonemanget är det kreativa resonemanget som bygger på mer än att strikt följa 

en algoritm eller härma andras lösningsmetoder. Det kreativa resonemanget kan ge eleverna 

större möjlighet att utveckla andra kunskaper som krävs vid problemlösning. Det är vid 

problemlösning som det kreativa resonemanget, och andra tankegångar behöver utvecklas 

(Lithner, 2005). 

 

Vad som anses vara ett problem kan definieras på ett flertal olika sätt men den mest passande 

i det här sammanhanget anser vi vara det synsätt som både Schoenfeld (1985) och Bloom 

(1956) har. De menar att ett problem måste ses i relation med problemlösaren. Vad som kan 

vara genuin problemlösning för en elev kan vara en ren procedurmässig lösning för en annan 

som har blivit varse om en specifik lösningsprocedur. För eleven med kännedom om 

proceduren blir uppgiften mer en övning än ett genuint problem. 

 

Enligt Boesen (2006) krävs undersökningar av lärmiljön i skolorna för att finna förklaringar 

till om de mer ytliga och imitativa lösningsmetoderna främjas och om detta leder till att mera 

hållbara matematiska förmågor kommer i skymundan. Då lärarnas prov är en del av lärmiljön 

bör dessa utredas då det finns undersökningar som tyder på att lärarnas prov är av 

reproducerande karaktär och att förändringar i proven kan leda till bättre inlärning. Genom att 

undersöka proven utvärderas även lärarnas undervisning då förändringar i undervisningen ofta 

leder till förändring av proven (Boesen, 2006). 

 

De flesta svenska undersökningar visar vad lärare säger om de nationella provens påverkan på 

deras egen undervisning, inte hur det verkligen ser ut i praktiken (Boesen, 2006). Boesen har 

gjort en jämförelse mellan lärarnas egna prov och de nationella proven och hittat skillnader 

som tyder på att lärarnas egna prov är av mer imitativ karaktär medan de nationella proven i 
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högre grad visar elevernas kreativa förmågor. Detta skulle kunna förklara varför många elever 

upplever svårigheter med de nationella proven samt varför det råder en skillnad mellan vilket 

betyg en elev får på det nationella provet och slutbetyget (Skolverket, 2007). Även i 

jämförelsen om vilka olika kompetenser som mäts i proven finns betydande skillnader. De 

nationella proven anses mäta flera matematiska kompetenser än lärarnas egna prov. Lärarnas 

egna prov är främst inriktade på att mäta elevernas algoritmkunskaper medan de nationella 

proven mäter samtliga kompetenser (Boesen, 2006). 

 

Boesens undersökning påminner om en omfattande kartläggning av matematiska förmågor 

hos ryska skolbarn på 70-talet som genomfördes av V. A Kruteskii (Kruteskii, 1976). Hans 

elever fick lösa en mängd olika typer av problem. Problemen kunde vara bland annat 

orealistiska, problem av bevisande karaktär, problem med för mycket eller lite information 

och visuella problem. Eleverna fick sedan tänka högt när de löste uppgifterna för att deras 

tankegångar skulle kunna spåras. Kruteskiis rapport har haft betydelse för 

matematikutbildning, genom att påvisa olika delar av matematisk kunskap och hur dessa delar 

kan sammankopplas (Kruteskii, 1976). 

 

2.2 Blooms taxonomi – kunskapstrappan 

Benjamin S. Bloom utvecklade en teori om hur människans kunskap inom ett område stegvis 

förbättras (Ohlson, 1996).  Modellen som han arbetade efter kallas Blooms taxonomi och kan 

vid arbete med inlärning förenklat beskrivas genom fyra olika kunskapsnivåer som kan liknas 

vid en trappa. Ju högre upp i trappan en individ har kommit desto djupare insikt har hon nått 

(Ohlson, 1996). 

 

Den kunskap som betraktas vara på den lägsta nivån är faktakunskap (Ohlson, 1996). Genom 

att endast behöva exemplifiera eller räkna upp fakta går denna kunskap under ytinlärning. 

Ytinlärning innebär att inlärningen är fokuserad på att komma ihåg detaljer utantill och det är 

inte ovanligt att termen korvstoppning används istället för detta begrepp (Ohlson, 1996). 

Enligt en amerikansk matematiker vid namn Stein kräver algoritmuppgifter ingen 

tankverksamhet eller förståelse (Magne, 1999). Det framgår av Steins synsätt att algoritmer 

endast kan betraktas som ytlig inlärning av faktakunskaper.  

När en elev däremot kan visa att hon förstår och kan förklara ett begrepp eller liknande har 

eleven nått det andra steget (Ohlson, 1996). Detta kan innebära att en elev behöver tolka det 
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som står i en text och se ett samband mellan det som eleven vet sedan tidigare. Det betonar 

även Palm et al. (2004) under olika avsnitt ur kommunikations, - begrepps- och 

resonemangskompetensen. Den tredje kunskapsnivån har uppnåtts då eleven kan tillämpa 

kunskaperna i nya situationer (Ohlson, 1996). Det kan vara att eleven visar att hon kan 

använda sina teoretiska kunskaper för att lösa praktiska problem. Palm et al. (2004) menar att 

när en elev kan tillämpa sina kunskaper i en situation som är ny för henne visar eleven 

problemlösningskompetens. Eleven får också möjlighet att visa modelleringskompetens då 

hon löser ett verklighetsbaserat praktiskt problem.  

 

Den fjärde och högsta kunskapsnivån uppnås då eleven är nyskapande. Det innebär att eleven 

ser samband mellan olika texter eller olika kunskaper. För att komma till denna nivå krävs det 

att eleven är väl insatt i området och vet hur hon ska utvärdera och använda den kunskap hon 

besitter. För att kunskapen ska bli mer bestående hos eleverna bör de komma upp på denna 

nivå eftersom de då har en helhetsbild utav kunskapsområdet som de har uppnått genom 

undersökning och reflektion (Ohlson, 1996).   

 

2.3 Faktorer för lärande   

Det kanske viktigaste att veta om inlärning är att den kan ske på olika sätt. Rent biologiskt 

styrs inlärning med hjälp av nervsystemet, därmed påstår Ohlson (1996) att människor lär 

med hela kroppen. Detta gör att människan lär med hjälp av alla sina fem sinnen men även 

genom att fantisera, härma andra och genom att själv göra och uppleva saker.  Ohlson (1996) 

menar att ”Ju fler sinnen som aktiveras vid inlärningen, desto effektivare blir den” (s. 38).  

 

Motivationen till att lära påverkar också inlärningen. För att en elev ska känna sig motiverad 

är det viktigt att undervisningen utgår ifrån hennes förutsättningar (Ohlson, 1996). För att en 

elev skall känna sig stimulerad är det viktigt att det finns en balans i undervisningen kring det 

som är nytt för eleven och det som eleven är förtrogen med. Finns inte denna balans riskerar 

eleven att ge upp eller tappa lusten att lära. Detta motsäger dock inte att en elev måste 

repetera och öva på den nya informationen för att komma ihåg den. Det handlar snarare om att 

man som lärare ska låta eleverna lära in det nya materialet på olika sätt vilket enligt Ohlson 

(1996) leder till en djupare förståelse. Dessutom upplever förhoppningsvis eleverna att 

undervisningen inte blir lika enformig och blir därmed mer motiverade. 
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Ohlson (1996) menar att alla människor inte lär bäst på samma sätt, utan alla har en egen 

inlärningsstil. En del människor lär bättre då de får muntliga instruktioner medan andra om de 

får visuella instruktioner. En del lär sig genom konkreta exempel och händelser, medan andra 

lär sig genom att analysera och fundera. Det finns också de som bäst lär sig genom att 

tillämpa styrda inlärningsmetoder och ogillar ostrukturerade inlärningsmiljöer. Detta kan 

kopplas samman med individens egenskaper och förutsättningar. Då en elev konstant möts av 

en metod som inte passar hennes inlärningsstil kommer det resultera i ett sämre 

kunskapsresultat (Ohlson, 1996).  

 

2.4 Behaviorismen  

Behavioristiska inlärningsteorier med B. Skinner i spetsen (1904-1990), är fokuserade på yttre 

beteende och bryr sig därmed inte om på hur en elev tänker (Orlenius, 2001). Detta kan 

kopplas till skolans kunskapsuppgift att vidarebefordra grundläggande och avgränsande 

kunskaper (Läroplanskommitén, 1992). Även Palm et al. (2004) påpekar i sin motivering för 

algoritmkompetensen vikten av att ha en grundläggande kunskapsbas, för att underlätta 

vidareutvecklingen i matematik. Enligt Orlenius (2001) är en behaviorist intresserad av att 

korrigera en elevs handlingar och menar att det som avgör om eleven lyckas eller inte är 

miljön och den yttre motivationen. Synsättet inom behaviorismen är att med stimuli från 

omgivningen kan en individ omformas. Med hjälp av forskning med försöksdjur visade 

Skinner att djuren utvecklade det beteende som omgivningen uppmuntrade (Levander, 1998). 

 

Magne (1999) menar att behaviorismen kan beskrivas som en mekanisk undervisningsmetod 

vars metoder gör att det inte är lätt att förmedla kunskap till omotiverade elever. Att den kan 

betraktas som mekanisk kan möjligtvis bero på att behaviorismen har en kvantitativ syn på 

kunskap (Orlenius, 2001). Enligt behaviorismen kan kunskap delas upp i flera små avsnitt och 

när eleven visar att den behärskar ett utav dessa avsnitt belönas den (Levander, 1998). Det är 

från behaviorismen som fenomenet med beröm genom exempelvis guldstjärnor uppkommit. 

Ju fler avsnitt som eleven lär in desto mer menade Skinner att eleven utvecklas (Orlenius, 

2001). 

För att kunna belöna en elev då den klarat av ett visst avsnitt underlättade det om 

inlärningssituationerna är mätbara (Levander, 1998). En inlärningspsykolog vid namn 

Ebbinghaus, som hade ett behavioristiskt synsätt, undersökte inlärning i kombination med 

glömska. En del av studien gick ut på att låta personer lära sig meningslösa stavelser för att 
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sedan studera hur lång tid det tog innan det glömdes bort. Resultatet var att det mesta glömdes 

bort fort. I en annan del av studien lät Ebbinghaus försökspersonerna lära sig något mer 

meningsfullt, något som de kunde relatera till och resultatet blev avsevärt mycket bättre än 

den föregående delstudien (Levander, 1998). 

 

2.5 Kognitivismen och konstruktivismen  

I motsats till behaviorismen menar den kognitiva teorin att kunskap konstrueras i människans 

inre, i hennes medvetande (Orlenius, 2001). Själva ordet kognition syftar på de intellektuella 

funktioner som människan har. Dessa funktioner strukturerar upp den kunskap vi besitter 

(Levander, 1998). Jean Piaget (1896-1980) var en av företrädarna inom kognitivism. Han 

ansåg att människor bygger upp kunskap utifrån de erfarenheter de samlar på sig och det var 

människors intellektuella, kognitiva framåtskridande som han var intresserad av (Orlenius, 

2001). Eftersom vi människor ständigt samlar på oss ny erfarenheter kommer vår kunskap 

alltid att förändras. 

 

Då det kognitiva perspektivet innebär att vi konstruerar en bild av omgivningen med hjälp av 

de erfarenheter vi samlar på oss kan enligt Orlenius (2001) denna syn även kallas för 

konstruktivistisk. Den konstruktivistiska synen på kunskap är att den genom bearbetning av 

erfarenheter uppstår i människans inre. Genom detta synsätt menar Orlenius (2001) att 

”Kunskap är därmed ingen avbildning (kopia) av världen eller något som överförs från den 

ene till den andre med någon slags inbyggd automatik” (s. 215). Kunskap kan enligt detta 

perspektiv betraktas vara både subjektiv och personlig. Konsekvensen av detta blir att läraren 

inte ska förse eleverna med sin erfarenhet utan de ska få egna erfarenheter som leder till 

kunskap (Moreau & Wretman, 2005). Ett barn kan relatera till självupplevda förhållanden 

men har svårt att tänka abstrakt medan en tonåring har lättare för att föreställa sig en situation 

utan att själv har varit med om det (Levander, 1998).  

 

Enligt Levander (1998) utgår anhängare utav den kognitiva teorin ifrån att människor ”tänker, 

tolkar, minns och fattar beslut utifrån vissa kognitiva scheman” (s. 57). Schemat ser olika ut 

för olika människor då de formas efter människors tidigare erfarenheter och inlärning. Då 

schemat kontrollerar vårt sätt att tänka och vårt sätt att uppfatta en situation reagerar vi 

känslomässigt olika på den och hanterar den därmed olika. Dessa reaktioner baseras, enligt 

det kognitiva sättet att se på det, på de processer som pågår i den enskilda individens inre och 
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inte på yttre omständigheter. Då schemat styr hur vi uppfattar och bemöter omgivningen 

menar teoretikerna inom detta område att varje individ konstruerar en egen inre mental bild av 

hur världen ser ut (Levander, 1998). En konstruktivist ser därför inte lärande endast som fakta 

som ska memoreras utan vill dessutom att det kognitiva schemat ständigt ska utvecklas för att 

bättre kunna förstå och tolka omvärlden då detta leder till lärande (Moreau & Wretman, 

2005). I matematikutbildning kan detta tolkas som att det inte är tillräckligt med 

faktakunskaper som t.ex. kännedom om algoritmer och mekanisk räkning, för att nå en 

djupare förståelse (Palm et al., 2004). 

 

Wolfgang Köhler var en forskare som var inriktad på kognitiv inlärningsteori (Levander, 

1998). Under en period studerade han problemlösning med hjälp utav apor. Köhler placerade 

en banan utom räckhåll för aporna men gav dem redskap som möjliggjorde att de kunde nå 

bananen. Aporna hade tidigare inte stött på detta problem och visste därmed inte vilken 

lösningsmetod som skulle tillämpas. Aporna använde sig utav flera misslyckade metoder 

innan de kom fram till en lösning som gav dem bananen. Köhler menade att lösningen inte 

var en slump som sedan belönades – till skillnad från behavioristisk teori. Istället visade 

experimentet att grundtankarna inom behaviorismen inte fungerar på problem som är av mer 

avancerad karaktär då denna typ av problemlösning löses av plötslig insikt och inte genom att 

följa ett färdigt utstuderat mönster (Levander, 1998). 

 

2.6 Den socio-kulturella teorin  

Lev S Vygotskij (1896-1934) lyfte fram det inflytande som den socio-kulturella omgivningen 

har på lärandet (Orlenius, 2001). Det vill säga hur skolmiljön kan påverka eleven och 

möjligheterna att lära. Sett ur det socio-kulturella perspektivet att lära hamnar människans 

biologiska förutsättningar i bakgrunden till förmån för dess miljö. För att inlärningen inte 

endast skall bli ytlig och därmed lättglömd, krävs att eleverna får möjlighet att skapa ett 

sammanhang för det som skall läras in. För att eleven ska kunna nå djupare förståelse är det 

en fördel om det inlärda kan kopplas till verkligheten och att eleven därmed kan skapa en 

praktisk innebörd av kunskapen (Orlenius, 2001).  

 

Strandberg (2006) menar att när elever har möjlighet att visa deras kreativitet i en aktivitet lär 

de sig oerhört mycket. De utvecklar då någonting utan att i förväg bli informerade om hur de 

ska gå tillväga. Att pröva sig fram och använda sin kreativitet menar Vygotskij leda till 
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lärande och utveckling. Genom att låta eleverna lösa den typ av problem där de inte har någon 

färdig lösningsmetod tränas de i att tänka kreativt och ges då ökade möjligheter till utveckling 

av problemlösningskompetensen (Palm et al., 2004). Enligt Strandberg (2006) antyder 

Vygotskijs texter att det är mer intressant att se hur och vad elever gör tillsammans i en miljö 

snarare än att fokusera på vad som händer inom varje enskild individ. Genom att erfara saker 

får hjärnan material att bearbeta inre processer och de yttre aktiviteterna som eleverna har är 

väsentliga för deras utveckling och därmed deras lärande. De inre processer som sker när 

eleverna tänker, talar, läser och får utöva problemlösning bör därmed ha en grund i någon 

fysisk aktivitet (Strandberg, 2006).   

 

Vygotskij menade att eleven lär sig till att börja med tillsammans med andra för att sedan 

klara av det själv. Den första processen är fokuserad på interaktionen mellan individen och 

omgivningen och den andra processen handlar om den enskilda individen som bearbetar 

interaktionen som skett och skapar ett inre samtal med sig själv (Strandberg, 2006). Vygotskij 

menade också enligt Strandberg (2006) att ”vi inte skall vara rädda för att bjuda in barnen till 

abstrakta resonemang” (s. 53) då det är tillsammans med personer med mer kunskap som bäst 

möjlighet till inlärning skapas. En högre nivå i diskussionen eller resonemanget kan i större 

utsträckning bidra till barnets fortsatta utveckling (Strandberg, 2006). Det är därför av stor 

betydelse att låta eleverna samtala och diskutera även i matematiken då detta ger ökad 

kommunikationskompetens (Palm et al., 2004). 

 

2.7 Styrdokument  

Det kunskapsuppdrag som skolan har står formulerat i skollag, läroplaner och kursplaner och 

de olika bedömnings- och betygskriterier som följer olika skolämnen. Läroplaner anger de 

värderingar som skolan ska förmedla medan kursplanerna innehåller de krav som ställs inom 

respektive ämne. Kursplaner ligger till grund för hur undervisningen ska organiseras för att 

kraven skall uppnås (Skolverket, 2003).  

 

Då de olika styrdokumenten bör ses som en helhet (Skolverket, 2003) påverkar och styr de 

bakomliggande faktorerna kring en läroplans utveckling och utformning även undervisningen. 

Det kan därför vara väsentligt att veta hur en läroplan upprättas och vilka influenser som 

ligger bakom en läroplan då det ger en klarare bild av innehållet och vilka element 

undervisningen bör innehålla.   
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2.7.1 Läroplanens uppbyggnad och historik  

Läroplaner återger hur det ser ut i omvärlden (Orlenius, 2001). De värderingar och principer 

som finns ute i samhället har påverkat innehållet i dagens utbildning både i dess formuleringar 

gällande mål och i dess metodik.  Läroplaner tar även upp olika sätt att se på kunskap. 

 

Innan den första byggstenen läggs vid uppbyggnaden av en läroplan, bör frågan om hur 

kunskap kan organiseras besvaras då det krävs en struktur för att kunna förmedla kunskap till 

andra (Lundgren, 1981). Eftersom samhället påverkar innehållet i en läroplan är det enligt 

Lundgren (1981) viktigt att ha ”en övergripande teori kring relationer mellan utbildning och 

samhälle” (s. 7). En övergripande teori kan tydliggöra varför strukturen på undervisningen är 

som den är samt förklara konsekvenserna av en läroplan. 

 

Det är möjligt att dela in en läroplan i tre olika nivåer (Lundgren, 1981). De värderingar och 

kunskaper som värdesätts väljs ut och organiseras på den första nivån. Den andra nivån tar 

upp frågor som behandlar hur en läroplan utvecklas konkret, det vill säga vilka processer som 

ligger bakom ett framtagande av ett styrdokument. På den tredje nivån behandlas frågor som 

rör hur undervisningen påverkas av en läroplan, hur en läroplan påverkar 

undervisningsprocessen och hur detta leder till kunskapsurval och inlärningsprinciper 

(Lundgren, 1981). 

 

De allra tidigaste läroplanerna kan härledas från antikens Grekland (Lundgren, 1981). I denna 

läroplan delades kunskap in i bland annat aritmetik, geometri och retorik. Detta var kunskaper 

som under den här tiden ansågs vara relevanta, dels som praktisk kunskap bland köpmännen 

och dels inom politiken där talekonsten hade stor betydelse. Undervisningsidealen har skiftat 

genom åren och exempelvis allmänbildning, kulturarv och läs och skrivkunnighet har varit i 

fokus. Tyngdpunkten har också skiftat mot att kunskap ska vara något som individen har nytta 

av och intresset för den enskilde eleven och individens inlärning har ökat med åren 

(Lundgren, 1981). 

 

Lundgren (1981) hävdar att det finns ett flertal personer som har haft stor betydelse för 

läroplansutveckling genom tiderna. I den amerikanska läroplansutvecklingen syns spår av 

t.ex. Darwinismen där Darwin angav en biologisk grund för förändring. John Dewey har haft 

stor betydelse vid etableringen av ett nytt perspektiv på utbildning. Utbildningen skulle ha en 
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nyttoinriktad aspekt med individens behov och krav i fokus. Undervisningen skulle också 

organiseras så att eleven lär genom egna handlingar (Lundgren, 1981). 

 

I Deweys teori skulle eleverna fostras för att möta framtiden och tränas i att samarbeta för att 

nå gemensamma mål (Ohlson, 1996). Undervisningen skulle också präglas av en aktiv miljö 

då en elev som har möjlighet att vara aktiv och tänkande i sitt lärande har större möjlighet att 

tillgodogöra sig kunskap. Dessa teorier har i stor utsträckning påverkat den svenska skolans 

och dess arbetssätt (Ohlson, 1996), vilket även är synligt i den läroplansreform som tog plats 

under 1990-talet då skolans kunskapsuppdrag numera är att arbeta för att eleven når vissa 

kvalitativa mål (Moreau & Wretman, 2005). 

 

2.7.2 Dagens kursplan i matematik 

Enligt Wyndhamn (1997) har den nuvarande kursplanen en bild av matematikundervisningen 

som skiljer sig något från tidigare framställningar och kan kännetecknas av bland annat en 

tydligare fokusering mot problemlösning, begreppsbildning och kommunikativa förmågor 

(Wyndhamn, 1997).  

 

Enligt Magne (1999) är det främsta kännetecknet för skolans matematik inte längre räkning. I 

våra dagar krävs matematik av ett helt annat slag än sifferexercis. Den nuvarande kursplanen 

anses ha en konstruktivistisk kunskapssyn och beskriver kompetenser i en högre grad än 

tidigare (Wyndhamn, 1997).  

 

Problemlösning berör samtliga områden inom matematiken och kan inte sägas utgöra ett eget 

område som t.ex. algebra eller geometri (Wyndhamn, 1997). Några begrepp som ofta är 

inblandat då problemlösning diskuteras är matematisk modell. Vid problemlösning tränar 

eleven på att tolka situationer och att lösa verkliga problem med hjälp av matematik och 

därmed tränas också eleven i det som kallas modellering, nämligen att förenkla en verklig 

situation, med hjälp av i det här fallet det matematiska språket (Wyndhamn, 1997). 

 

Problemlösning betraktas också som ett medel att nå matematiskt tänkande. Wyndhamn 

(1997) menar att en elev lär sig genom problemlösning att förstå och att använda matematiskt 

grundade resonemang och därmed inse fördelar med det matematiska språket. Förståelse och 

färdighet var två ofta förekommande begrepp i de tidigare kursplanerna som ofta sågs som två 
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skilda delar och inte två begrepp som måste höra samman. Idag ses ett samspel mellan dessa 

som en förutsättning att lära sig matematik. Det är viktigt att träna en viss grundläggande 

färdighet som t.ex. multiplikationstabellen och annan procedurmässig matematik, men övning 

i att se sammanhang och tillämpningar ger helhetsförståelsen. En förskjutning mot 

matematisk begreppsförståelse förekommer därför i dagens kursplaner (Wyndhamn, 1997). 

 

I takt med att skolan förändras ändras också vilka kunskapskvaliteter som anses mer 

väsentliga (Skolverket, 2003). Kvaliteter som har kommit mer i fokus är bland annat att kunna 

uppfatta samband, analysera, värdera och kunna uttrycka och förmedla tankegångar och idéer. 

Dessa kvaliteter stämmer väl överens med den produktiva sidan av skolans kunskapsuppdrag 

som innebär att ”eleverna skall få möjlighet att utveckla meningsfulla kunskaper och 

kunskaper som redskap för att förstå, analysera, utveckla ståndpunkter och handla i relation 

till aktuella fenomen och problemområden” (Skolverket, 2003, s. 21). Skolan har också ett 

reproduktivt uppdrag som innebär att ”överföra delar av tidigare utvecklade kunskaper” 

(Skolverket, 2003, s. 21) till eleverna.  

 

2.8 Utformning av läroböcker  

De läromedelsprov som undersöktes i det här arbetet är sammankopplade till kapitel i själva 

läroböckerna vilket gör det relevant att se vad utformningen av läroböcker beror på och varför 

de ser ut som de gör. 

Läroplanen och läroboken kan ses som två samtidiga uttryck för värderingar av kunskap 

(Selander, 1988). Det som läroboken ska innehålla styrs av läroplanen men hur det 

presenteras avgörs av läroboksförfattare och förlag. Lärobokens utformning påverkas bland 

annat av tidigare utformning av läroböcker. Lärobokens text bearbetas i undervisningen och 

bildar en utgångspunkt för vad som ska behandlas i undervisningen och bidrar på så vis till att 

skapa en struktur för undervisningen. Läroboken kan ses som ett hjälpmedel för att presentera 

ett ämne. Läroboken används också för att förmedla fakta och bearbetning av läroböckerna i 

klassrummet bidrar till att eleverna skolas in i ett visst tankemönster (Selander, 1988).  

 

2.9 Nationella proven  

De nationella ämnesprovens syfte är bland annat att ge lärare stöd vid bedömningen av 

elevernas måluppfyllelse, bidra till en likvärdig betygsättning över landet, samt att verka 
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förebildligt på undervisning och lärande (Naeslund, 2004). När det relativa betygssystemet 

1994 ersattes med det nuvarande målrelaterade betygssystemet förändrades också synen på 

hur elevernas kunskaper skulle värderas och de nationella proven skulle förtydliga den nya 

betygsfilosofin genom att peka på kvaliteter som gäller för olika betyg. De nationella proven 

anses också i hög grad pröva långsiktiga kunskaper, förståelse och kommunikativa förmågor 

som efterfrågas i samhälls- och arbetsliv (Naeslund, 2004). 

 

2.9.1 Utformning  

Det är Prim-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm som på uppdrag av Skolverket utarbetar 

de nationella provmaterialen i matematik för grundskolan. Vid framtagning av provmaterial 

har även aktiva lärare, lärarutbildare, forskare samt Skolverket deltagit. Utprovningar av 

uppgifter genomförs för att de ska vara relevanta med avseende på läroplanens kunskapssyn 

och kursplanens mål. Nationella ämnesprovet i år 9 är indelat i tre delprov. Delprov A är ett 

muntligt delprov som genomförs i grupp där elevens förmåga att föra ett matematiskt 

resonemang prövas. Eleven ska också visa att hon behärskar att följa och förstå andras 

argument och matematiskt grundade idéer (Prim-gruppen, 2007, delprov A). 

 

Delprov B är ett skriftligt prov som är uppdelat i två delar. Del B1 prövar främst 

taluppfattning och grundläggande räknefärdigheter, medan del två, B2, riktar in sig på att 

pröva elevens förmåga att lösa problem, reflektera, dra slutsatser och tolka resultat. Del B2 

består endast av en uppgift som är av mer omfattande karaktär och stor vikt läggs på att 

bedöma elevens motiveringar. Provet avslutas med delprov C som också är ett skriftligt prov. 

Även i detta delprov prövas elevens problemlösningsförmåga och uppgifterna prövar elevens 

kunskaper från ett flertal olika kunskapsområden. Uppgifterna bygger här på ett tema som 

varierar i olika versioner och ett informationsblad medföljer för att eleverna ska bli förtrogna 

med temainnehållet. Elevernas provresultat skickas till skolverkat för uppföljning. 

Uppföljningens syfte är att utvärdera kvaliteten i svensk skola och för vidareutveckling av 

proven (Prim-gruppen, 2007, delprov A). 
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3 Metod 
Syftet med vårt arbete var att ta reda på hur innehållet i olika läromedelsprov i matematik 

speglar de riktlinjer som finns i styrdokumenten ur ett kompetensperspektiv. För att kunna få 

svar på detta valde vi att använda oss av olika metoder. Inledningsvis gjordes en textanalys av 

kursplanen för matematik i grundskolan för år 9 för att avgöra om de kompetenser som Palm 

et al. (2004) har tolkat utifrån gymnasiets kursplaner, går att urskilja även i grundskolans 

kursplan. Denna analys är beskriven mer ingående under rubrik 3.1.  

 

Efter att denna analys var genomförd kunde nästa steg inledas då avsikten var att använda 

kompetenserna för att kategorisera uppgifterna i läromedelsproven i grundskolan. Detta steg i 

metodprocessen innebar en kvalitativ analys av uppgifterna i det nationella ämnesprovet för år 

9 samt läromedelsproven i matematikböcker för år 9. Analysen innebar att enligt ett specifikt 

rangordningssystem som beskrivs mer ingående under rubrik 3.2 granska varje uppgift för att 

ta reda på vilken kompetens en elev måste ha för att lösa uppgiften. Slutligen gjordes en 

jämförande kvantitativ studie av resultatet av denna uppgiftskategorisering som 

sammanställdes i diagram. 

 

Vid samtliga textolkningar har författarna enskilt gjort tolkningar av texten för att sedan 

diskutera tolkningarna tills enighet rådde . 

 

3.1 Genomförande av textanalys 

Syftet med vår textanalys var dels att klargöra de viktigaste budskapen utifrån ett 

kompetensperspektiv i grundskolans kursplan för matematik, samt att påvisa likheter med 

gymnasiets kursplan i matematik, då denna vid tidigare tolkning har resulterat i de sex 

kompetenserna. Vid analys av kursplan för matematik i grundskolan har vi utgått ifrån 

Stensmos beskrivning av hur en textanalys kan genomföras (2002). Textanalysen delas in i 

olika steg och kan ses som en flerstegsprocess. 

 

I det första steget studerades grundskolans kursplan för att se den övergripande utformningen 

av dokumentet och på det sättet få en insikt i vad kursplanens olika delar innebär. Följande 

moment i processen, steg två, innebar att vi letade efter specifika teman i texten. 

Temasökningen riktades mot specifika partier i texten och de påstående eller meningar som är 
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relevanta för det efterfrågade temat belystes (Stensmo, 2002). Teman som eftersöktes i texten 

var områden som kunde kopplas till de sex kompetenserna: kommunikations-, modellerings-, 

resonemangs-, begrepps-, problemlösnings- och algoritmkompetens.  

 

Det tredje steget bestod i analogi med Stensmo (2002) av en jämförelse av grundskolans 

kursplan med en annan text med likartade teman. Den text vi valde att jämföra med var 

gymnasiets kursplaner för matematik, eftersom tidigare tolkningar av denna text har resulterat 

i våra ovan nämnda kompetenser. Genom denna jämförelse hoppades vi kunna i enlighet med 

Stensmo (2002) ”säkrare fånga det essentiella” (s. 113) i denna text. I det fjärde och slutliga 

steget analyserades återigen grundskolans kursplan utifrån ett helhetsperspektiv för att få en 

djupare förståelse för textens innehåll (Stensmo, 2002). 

   

3.2 Klassificering av uppgifter 

De kompetenser som beskrivs av Palm et al. (2004) har använts för att kategorisera 

uppgifterna i de nationella proven och i läromedelsproven. Vi valde att tillämpa samma 

rangordningssystem vid kategoriseringen som användes av Boesen i Assessing mathematical 

creativity (2006). Rangordningen tillämpades då flera av provuppgifterna ger eleven 

möjlighet att visa flera kompetenser men vi endast ville tilldela en uppgift en kompetens för 

att få ett tydligare resultat. Till skillnad från Boesens metod vid kategoriseringen har vi valt 

att dela in modelleringskompetensen i genuin och rutinartad modelleringskompetens för att 

underlätta kategoriseringsarbetet och för att lättare kunna följa de kriterier som Palm et al. 

(2004) angivit för denna kompetens.  

 

Boesens rangordningssystem innebar för vår undersökning att om en uppgift krävde 

problemlösningskompetens, algoritmkompetens och någon utav de övriga fyra kompetenserna 

har inte problemlösningskompetens eller algoritmkompetens tillräknats uppgiften utan istället 

har uppgiften kategoriserats under någon av de fyra övriga kompetenserna (Boesen, 2006). De 

övriga kompetenserna har i sin tur ett inbördes rangordningssystem. Om en uppgift krävde 

flera av dessa fyra kompetenser har kommunikationskompetensen alltid värderats högst. De 

uppgifter som var av beskrivande eller förklarande karaktär har därför klassificerats som 

kommunikation även om en elev också hade möjlighet att visa t.ex. begrepps- eller 

modelleringskunskaper. Därefter prioriterades modelleringskompetensen som följdes utav 

resonemangskompetensen och slutligen valdes begreppskompetensen. Exempelvis då en 
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uppgift krävde både kunskap om begrepp och modellering har uppgiften kategoriserats under 

modelleringskompetensen. Likaså om en uppgift krävde både resonemang och 

begreppskunskap valdes resonemangskompetensen (Boesen, 2006).  

 

För att kategorisering av uppgifterna skulle ske så konsekvent som möjligt har kompetenserna 

under metodavsnittet formulerats med hänsyn till rangordningen, och vilka egenskaper inom 

varje kompetens som därmed blev relevanta. I vissa fall har vi med hjälp av relevanta 

läromedel (se 3.2.1) kontrollerat om uppgiften har kunnat klassificeras som vanligt 

förekommande och därmed rutinartad. Av samma anledning tog vi också hänsyn till hur vi 

själva löste vissa uppgifter för att lättare kunna avgöra hur en elev skulle ha kunnat gå 

tillväga. 

 

Kompetenserna är nedan beskrivna i den rangordning som Boesen (2006) använde i sin 

undersökning. Vi skapade också en förenklad schematisk bild av vårt tillvägagångssätt vid 

uppgiftskategoriseringen som medföljer som bilaga 2. Vi vill även poängtera att de uppgifter 

som var indelade i deluppgifter (t.ex. i a-, b- och c-uppgifter) har räknats som olika uppgifter 

då en elev har haft möjlighet att visa flera kompetenser om deluppgifterna var av olika 

karaktär.  

 

3.2.1 Val av analysmaterial   

Vi valde att använda de två senaste versionerna av de nationella ämnesproven för matematik i 

år 9, version vt06 (Prim-gruppen, 2006) och version vt07 (Prim-gruppen, 2007), vid vår 

uppgiftsanalys. De läromedelsprov som vi valde att analysera tillhör de två mest 

förekommande matematikböckerna i år 9 i Halmstads kommun, nämligen Matematikboken Z 

(Undvall, Olofsson & Forsberg, 2003a) och Matte Direkt (Carlsson, Hake & Öberg, 2003a). 

Information om användningsfrekvens erhöll vi på läromedelscentralen i Halmstad.  

 

Proven som hör till läroböckerna finns i medföljande lärarhandledningar. Från 

Lärarhandledning för Matte Direkt år 9 (Carlsson et al., 2003b) har vi valt att analysera fyra 

prov som är uppföljningar till bokens kapitel. Från Lärarhandledning för Matematikboken Z 

(Undvall et al., 2003b) har vi på samma sätt valt att analysera de tre prov som är uppföljningar 

till bokens kapitel. Matematikboken Z finns i grön och röd version där röd anses vara mer 
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djupgående och inte lika grundläggande som den gröna versionen. Vid uppgiftsanalysen 

valdes de prov som hör till den röda boken för att vara så heltäckande som möjligt2.  

 

3.2.2 Kommunikationskompetens 

När en uppgift innebar att en elev var tvungen att förklara eller beskriva något har det 

kategoriserats under kommunikationskompetens eftersom eleven måste använda ett 

matematiskt språk. Uppgiften kan delvis ha inneburit att eleven måste utföra vissa 

beräkningar och förstå begrepp, men trots detta har uppgiften kategoriserats under 

kommunikationskompetens. 

 

Ex 1: (Nationellt kursprov i matematik A vt97, omarbetad version av uppgift 11) 

En klasskompis till dig har svårt att förstå procent, hjälp din kompis att förstå genom att 

förklara så utförligt du kan och på så många olika sätt du kan.  

Kommentar: I denna uppgift får eleven visa kunskaper i att kommunicera matematik genom 

att förklara ett begrepp.  

 

3.2.3 Modelleringskompetens 

För att vi ska ha klassificerat en uppgift under modelleringskompetensen måste den i stor 

utsträckning ha varit verklighetsnära. Om beräkningen var av standardkaraktär och väldigt 

grundläggande i kombination med svag verklighetsanknytning har uppgiften klassificerats 

som algoritmkompetens. Modellering innebär att eleven ska kunna lösa ett utommatematiskt 

problem med hjälp av matematik. Det som har styrkt vårt val av vad som har räknats till 

verklighetsnära uppgifter var om det fanns en möjlighet till att tolka uppgiften på olika sätt, 

dvs. en öppenhet i uppgiften, eller att uppgiften innehöll för mycket eller för lite information 

som det ofta också gör i verkliga situationer. För att en uppgift ska ha klassificerats som en 

modelleringsuppgift ska eleven skapa en modell och därefter eventuellt använda den. Med 

modell avses t.ex. en ekvation, formel eller funktion (Palm et al., 2004).  

 

En förutsättning för att testa modelleringskompetensen var att det i uppgiften inte fanns en 

färdig modell att använda för att lösa ett matematiskt problem (Palm et al., 2004). Det fick 

exempelvis inte stå angivet vilken formel eleven skall använda för att lösa uppgiften, utan 
                                                 
2 Enligt läroboksförfattarna är VG det högsta betyget som kan fås i den gröna versionen. 
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eleven måste själv skapa modellen, alternativt lista ut vilken känd formel/modell som ska 

användas. Det var också ett krav att modellen som eleven skapar återger det viktigaste i den 

verkliga situationen (Palm et al., 2004). Då en uppgift krävde en lösning som bestod av ett 

flertal steg och flera små beräkningar har uppgiften inte kategoriserats under 

modelleringskompetens, då ett av kraven har varit att eleven ska kunna formulera det 

väsentliga i problemet i en endast en modell.  

 

I vissa uppgifter har vi bedömt det som mer troligt att eleven genomför lösningen i flera steg 

och vi har då inte kategoriserat det som en modelleringskompetens trots att eleven teoretiskt 

sett har möjlighet att skapa en modell. Den bedömning som har gjorts var att då vi själva löste 

uppgiften i flera steg är det föga troligt att en elev skulle ställa upp en modell. Vi har i dessa 

fall ansett att det är för avancerat att tillämpa en modell och tolkningen har således varit att 

det inte varit författarnas avsikt att få uppgiftslösaren att ställa upp en modell.  

 

Det finns olika typer av modelleringsarbete och vissa är mer rutinartade än andra (Palm et al., 

2004). I vår kategorisering av modelleringskompetensen har vi skiljt på modelleringsarbeten 

som är av rutinartad karaktär och de uppgifter som tenderar att pröva elevens förmåga att göra 

ett genuint modelleringsarbete. När en uppgift har gett ledning om att en känd formel kan 

tillämpas eller om vi bedömt att eleven har stött på många liknande uppgifter tidigare har vi 

kategoriserat den som rutinartad modelleringskompetens.  I uppgifter där eleven inte fick 

någon vägledning om vilken formel som kan tillämpas utan antingen måste skapa en ny 

modell eller utan vägledning tillämpa en känd formel i en annorlunda situation visar eleven 

genuin modelleringskompetens. Om eleven gavs vägledning om vilken känd formel som ska 

användas men då uppgiften innehöll för mycket eller för lite information har uppgiften också 

klassats som genuin modelleringskompetens. 

 

Ett förtydligande exempel på rutinartad modelleringskompetens: 

Ex. 1: (Egenkonstruerad uppgift) 

Lisa ska lägga en glasskiva på sitt rektangulära bord. För att veta hur stor skiva hon ska köpa 

måste hon räkna ut arean på bordsytan. Hur stor är arean då bredden på bordet är 90 cm och 

längden är 1,8 m? Svara i kvadratmeter. 

Kommentar: Eleven får ledning om vilken formel som skall användas och därför är uppgiften 

rutinartad. Trots att eleven måste göra en enhetsomvandling kan eleven använda formeln som 

den är dvs. eleven behöver inte modifiera formeln för arean för att kunna lösa uppgiften.  
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Ett förtydligande exempel på genuin modelleringskompetens: 

Ex 2: (Nationellt kursprov i matematik A vt97, omarbetad version av uppgift 9) 

I en rapport finns följande figur och tabell som visar hur höjden av ett träd förändras. Trädets 

höjd är 1,00 m vid mätningens start. 

Tiden t i år  Trädets höjd i m 

0 1,00 

1 1,20 

2 1,44 

3 1,73 

4 2,07 

5 2,49 

6 2,99 

 

Teckna en formel som kan användas för att beräkna trädets höjd, h m, efter en viss tid. 

Kommentar: Uppgiften ger ingen ledning om någon känd formel som kan tillämpas, eleven 

måste själv konstruera en modell för att lösa uppgiften. I det här fallet ska eleven skapa ett 

algebraiskt uttryck utifrån en verklighetsbakgrund. Uppgiften blir därför kategoriserad under 

genuin modelleringskompetens.  

 

3.2.4 Resonemangskompetens 

Allmänt för resonemangskompetens gäller att eleven ska undersöka, bevisa, analysera och 

komma fram till en slutsats (Palm et al., 2004). Detta kan lätt uppfattas som något generellt i 

matematiska uppgifter men för att lättare ha kunnat göra vår bedömning har vi försökt 

förtydliga vår metod genom att beskriva olika uppgiftstyper som hör till denna kompetens. 

 

En av uppgiftstyperna enligt Palm et al. (2004) är att en elev ska kunna koppla ihop olika 

representationer av samma begrepp, exempelvis kunna se vilken funktion som hör ihop med 

vilken graf. En annan uppgiftstyp är att eleven behöver visa att den kan generalisera 

matematiska situationer så att förhållandet kan användas för mer än en situation. Detta kan 

vara att ställa upp en algebraisk formel för ett talmönster som eleven upptäckt eller förväntas 

ha upptäckt (Palm et al., 2004). Eleven ska också kunna se samband mellan olika talföljder 
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samt kunna lösa uppgifter genom att genomföra någon typ av bevis eller kontrollera ett 

påstående.  

 

Ex 1: (Prim-gruppen, 2007, delprov B2) 

 

Att hitta ett mönster med tre tal i följd. 

Välj tre tal som kommer direkt efter varandra, t ex 6, 7, 8 

Multiplicera det största och det minsta talet med varandra: 6 x 8 = 48 

Multiplicera det mellersta talet med sig själv: 7 x 7 = 49 

 

1. Gör motsvarande beräkningar för några olika talföljder med tre andra tal som kommer 

direkt efter varandra. Beskriv resultatet av din undersökning. Vilken slutsats kan du 

dra? 

2. Undersök på samma sätt några andra talföljder med tre tal. Differensen ska vara 

densamma mellan två tal som följer på varandra, t ex två som i talföljderna 1, 3, 5 och 

6, 8, 10 eller tre som i talföljderna 1, 4, 7 och 6, 9, 12. Beskriv resultatet av denna 

undersökning. Vilka samband hittar du? 

3. Visa att sambanden gäller för alla talföljder som är uppbyggda på detta sätt. 

Kommentar: I denna uppgift ska eleven upptäcka samband, hitta mönster samt komma fram 

till en slutsats. 

 

Ex 2: (Nationellt kursprov i matematik A ht96, omarbetad version av uppgift 8) 

 

Du fyller en termos med kaffe som har temperaturen 85°C. För denna termos gäller att 

temperaturen sjunker med 12 % under varje tvåtimmars period. Det gäller under 8 timmar 

från det att termosen fyllts med varm vätska. Pelle påstår att man kan beräkna förändringen 

per timme genom att dela 12 % med två. 

 

Har han rätt eller fel? Motivera ditt svar med hjälp av relevanta beräkningar.  

 

Kommentar: I denna uppgift ska eleven utvärdera ett påstående. 
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3.2.5 Begreppskompetens 

I princip alla uppgifter kräver att eleven har en viss begreppsförståelse. Därför har vi i denna 

undersökning försökt göra en bedömning när begreppsförståelsen blir avgörande för om 

eleven klarar uppgiften eller inte. Vi har bedömt att begreppsförståelsen är avgörande när en 

uppgift som behandlar begrepp dessutom är ovanlig och/eller öppen det vill säga att eleven 

inte kommer att kunna tillämpa en känd lösningsprocedur för att lösa uppgiften. Vilket 

begrepp som eleven behöver ha kännedom om för att lösa uppgiften behöver inte stå 

formulerat i texten. 

 

En ovanlig uppgift inom området begrepp kan vara att frågeställningen är omvänd mot vad 

eleven vanligtvis stöter på (Palm et al., 2004). Detta medför svårigheter att använda en för 

eleven känd algoritm för att lösa uppgiften vilket gör att uppgiften mer behandlar hur väl 

eleven känner till begreppet.  

 

Ex 1: (Nationellt kursprov i matematik A ht95, omarbetad version av uppgift 8) 

Ange ett tal som ligger mellan 0,002 och 0,02 

Kommentar: Denna uppgift visar på förståelse för talbegrepp. 

 

3.2.6 Problemlösningskompetens 

För att problemlösningskompetens ska kunna prövas i en uppgift måste uppgiften vara så 

annorlunda eller komplex att uppgiftslösaren inte kan tillämpa en färdig lösningsmetod eller 

standardprocedur (Palm et al., 2004). Det innebär att det inte är kännedom om en viss 

algoritm som kommer i fokus utan förmågan att tillämpa sina kunskaper i en ny 

problemsituation. I praktiken kan det vara en uppgift som till exempel kräver en 

lösningsprocedur i flera steg.  

 

Då de övriga kompetenserna är tydligare i sin utformning har uteslutningsmetoden till viss del 

tillämpats vid kategorisering av denna kompetens dvs. de uppgifter som har klassificerats som 

problemlösningsuppgifter har inte kunnat tilldelas någon utav de övriga fem kompetenserna. 
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Ex 1: (Nationellt kursprov matematik A ht95, omarbetad version av uppgift 7) 

Du ska bygga ett akvarium av glas på ca 160 liter. Föreslå lämpliga mått och beskriv hur du 

kom fram till dessa mått.  

Kommentar: Denna uppgift anses öppen då det finns flera rätta svar och frågeställningen är 

även omvänd jämfört med en ordinär uppgift.  

 

3.2.7 Algoritmkompetens 

För att en uppgift ska ha klassats som en algoritmkompetens ska uppgiften kunna lösas med 

hjälp av en för eleven känd standardprocedur (Palm et al., 2004). Det kan vara en algoritm 

som eleven ska behärska och som ska kunna plockas fram ur minnet. Eleven ska kunna visa 

att den behärskar de rutinuppgifter som den tidigare arbetat med och fokus hamnar därmed på 

elevens algoritmkompetens. Under denna kompetens hamnar också kunskaper om olika 

räkneregler och lagar som eleven ska vara väl förtrogen. Då beräkningen i uppgiften är av 

standardkaraktär och väldigt grundläggande i kombination med svag verklighetsanknytning 

har uppgiften klassificerats som algoritmkompetens. 

 

Ex 1: (Egenkonstruerad uppgift) 

Lös ekvationen: 2x + 7 = 17 

Kommentar: Här kan eleven använda sig av en för eleven känd algoritm för att lösa 

uppgiften. 

 

Ex 2: (Egenkonstruerad uppgift) 

Beräkna cirkelns area om diametern är 14 cm 

Kommentar: Denna uppgift kan eleven lösa med hjälp av en för eleven känd formel. 

 

3.3 Jämförelse av prov 

I resultatdelen, av kategoriseringen av uppgifter från proven, har vi gjort diagram som visar 

fördelningen av de olika kompetenserna samt räknat ut den procentuella fördelningen av olika 

typer av uppgifter som förekommer. Utifrån dessa resultat har vi sedan kunnat göra en 

jämförelse mellan de nationella ämnesproven och läromedelsproven med avseende på 

skillnader och likheter i vilka kompetenser som de olika proven mäter. Vi har använt de 

nationella ämnesproven som en sorts mall eftersom dessa anses stödja lärarna i arbetet med 

  23  



  

elevernas måluppfyllelse (Naeslund, 2004). Detta i syftet att senare kunna resonera kring hur 

proven speglar styrdokumenten. 

 

  24  



  

4 Resultat 
Resultatavsnittet behandlar textanalysen av grundskolans kursplan och analyseringen av 

matematikuppgifterna i de två nationella ämnesproven och de två läromedelsproven samt en 

jämförelse av resultatet av uppgiftskategoriseringen. 

 

4.1 Analys av kursplan 

Grundskolans kursplan i matematik kan som helhet beskrivas som ett dokument som styr 

undervisningen i matematik och beskriver ämnets syfte, karaktär, uppbyggnad och roll i 

utbildningen. Dokumentet innehåller också en målbeskrivning med strävansmål och 

uppnåendemål. I strävansmålen anges vad skolan skall sträva efter att eleven vidareutvecklar 

medan uppnåendemålen beskriver vad eleven faktiskt skall kunna efter avslutad utbildning 

(Skolverket, 2000a). 

 

I temasökningen hittades avsnitt i kursplanen som enligt oss är förknippade med olika typer 

av matematisk kunskap och matematiska kompetenser. Det kunde vara till exempel 

beskrivningar av ämnets karaktär och uppbyggnad eller förmågor som eleverna skall utveckla 

som kunde kopplas till de olika kunskapsområdena. I dokumentet framgår att eleven skall ges 

möjlighet att kommunicera matematik, vilket vi tycker styrker att den kommunikativa 

kompetensen måste lyftas fram i undervisningen. Det framgår också att skolan skall ”sträva 

efter att eleven utvecklar förmågan att använda matematiska modeller” (Skolverket, 2000a) 

vilket tyder på att kunskaper om matematisk modellering är av vikt. Dokumentet lyfter också 

fram betydelsen av att eleven kan använda sig av logiska resonemang, ha kunskaper om 

grundläggande matematiska begrepp samt utveckla sin problemlösningsförmåga. Eleven ska 

också ha grundläggande matematiska färdigheter såsom att kunna lösa enkla ekvationer och 

kunna använda formler. Dessa avsnitt poängterar enligt oss vikten av en varierad undervisning 

samt att undervisningen i matematik skall lyfta fram ett flertal olika förmågor och 

kompetenser (Skolverket, 2000a).  

 

Även gymnasiets kursplaner i matematik är uppbyggda på ett nästintill identiskt sätt med 

samma typ av struktur. Gymnasiets kursplaner lyfter fram samma förmågor och kompetenser 

med skillnaden att kunskaperna har en mer djupgående karaktär än i grundskolans kursplan 

Skolverket (2000b). 
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Vid en tillbakablick på grundskolans kursplan kan vi tydligare se dokumentets syfte och mål 

och vad som lyfts fram i kursplanen. Vi slår därmed också fast att de på förhand tolkade 

kompetenserna även går att urskilja i grundskolans kursplan och då matematik är ett ämne 

som kräver en bred grund för fortsatta studier är det viktigt att redan från början träna 

eleverna i samtliga kunskapsområden som lyfts fram i kursplanen. 

 

4.2 Kategorisering av provuppgifter  

Resultat av undersökning har till stor del presenteras i form av diagram som visar hur 

uppgiftsfördelningen ser ut i de nationella ämnesproven och i läromedelsproven med 

avseende på vilken kompetens uppgifterna kräver.  

 

Följande förkortningar av kompetenserna har gjorts för att tydliggöra presentationen: 

 

(AK)    Algoritmkompetens          (RK)   Resonemangskompetens             

(BK)    Begreppskompetens          (PK)   Problemlösningskompetens     

(RMK) Rutinartad modelleringskompetens   (KK)   Kommunikationskompetens  

(GMK) Genuin modelleringskompetens 

 

4.2.1 Nationella ämnesproven 

I de båda ämnesproven, vars uppgiftsfördelning kan studeras i figur 1 och 2, finns samtliga 

kompetenser representerade. Den kompetens som förekommer i flest uppgifter är 

algoritmkompetensen. Ungefär 27 % av uppgifterna ger eleverna möjlighet att visa 

algoritmkunskaper. Därefter är modellering och begrepp de mest förekommande 

kompetenserna. I ämnesprovet för vt07 (fig. 1) kan ses att den rutinartade 

modelleringskompetensen dominerar något över den genuina, medan det är en jämnare 

fördelning i rutinartad och genuin modellering i ämnesprovet för vt06 (fig. 2). De 

kompetenser som förekommer minst är problemlösning och kommunikationskompetensen. 
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Ämnesprov matematik vt 07

28%

15%

21%

10%

10%
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AK

BK

RMK

GMK

RK

PK
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Ämnesprov matematik vt 06

26%

17%

15%

15%

10%

7%

10%
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RMK

GMK

RK

PK

KK

 
Fig. 1            Fig. 2 

 

4.2.2 Läromedelsproven 

De nedanstående diagrammen (fig. 3 och 4) visar en sammanställning av samtliga delprov 

från de båda läromedlen. 

Matematikboken Z sam.

59%

11%

6%

11%

0%

13% 0%

AK

BK

RMK

GMK

RK

PK

KK

                  Matte Direkt sam.

59%

15%

10%

6%
5% 3% 2%

AK

BK

RMK

GMK

RK

PK

KK

 
Fig. 3            Fig. 4 

 

Dominansen av uppgifter där eleven får visa algoritmkompetens är tydlig då både 

Matematikboken Z och Matte Direkt består till 59 % av denna uppgiftstyp. Därefter 

förekommer modelleringsuppgifter och begreppsuppgifter mest frekvent. Anmärkningsvärt är 

att Matematikboken Z (fig. 3) helt saknar uppgifter i proven som ger eleven möjligheter att 

visa dels sin resonemangskompetens samt sin kommunikativa kompetens. Matematikboken Z 

har en högre andel problemlösningsuppgifter än Matte Direkt (fig. 4), medan Matte Direkt 

täcker in samtliga kompetenser även om vissa förekommer i relativt liten omfattning.  
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Nedan följer en presentation av hur de olika kompetenserna är representerade i varje enskilt 

delprov ur Matte Direkt. 

 

Matte Direkt prov 1

AK

BK

RMK

GMK

RK

PK

KK

Matte Direkt prov 2

AK

BK

RMK

GMK

RK

PK

KK

 
 Fig. 5                 Fig. 6   

Matte Direkt prov 3
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BK

RMK

GMK

RK

PK

KK

Matte Direkt prov 4

AK

BK

RMK

GMK

RK

PK

KK

 
 Fig. 7                                                Fig. 8  

 

I diagrammen som visar Matte Direkt proven (fig. 5-8) kan det konstateras att samtliga 

kompetenser inte är representerade i varje delprov. I det första delprovet (fig. 5) finns varken 

kommunikationskompetens eller genuin modelleringskompetens representerade bland 

uppgifterna. Det andra delprovet (fig. 6) saknar uppgifter som täcker 

resonemangskompetensen såväl som problemlösningskompetensen och 

kommunikationskompetensen. I jämförelse med de andra delproven innehåller dock detta 

prov en stor andel av begreppskompetensuppgifter. I det tredje delprovet (fig. 7) kan det 

fastställas att uppgifter som prövar en elevs kommunikationskompetens återigen saknas men 

även uppgifter som testar resonemangskompetensen. Det sista delprovet (fig. 8) innehåller 

uppgifter som representerar alla kompetenser förutom rutinartad modelleringskompetens och 

problemlösningskompetens. Generellt sätt är fyra av sex kompetenser representerade i 
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samtliga av de fyra delproven. Sämst fördelning har det andra delprovet (fig. 6) med endast 

tre av sex kompetenser representerade. Gemensamt är att algoritmkompetensen dominerar 

starkt i alla fyra proven. 

 

Nedan följer en presentation av hur de olika kompetenserna är representerade i varje enskilt 

delprov ur Matematikboken Z.  

 

Matematikboken Z 1-2

AK

BK

RMK

GMK

RK

PK

KK

Matematikboken Z 3-4
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BK

RMK

GMK

RK

PK

KK

 
Fig. 9                        Fig. 10 

Matematikboken Z 5-6

AK

BK

RMK

GMK

RK

PK

KK

 
Fig. 11 

 

Även i Matematikboken Z:s delprov blir det uppenbart att det finns en dominans av 

algoritmkompetensen. Av diagrammen (fig. 9-11) kan det konstateras att det i samtliga 

delprov saknas uppgifter som visar på resonemangs- och kommunikationskompetens. 

Delproven har antingen en jämn fördelning av den genuina och rutinartade 

modelleringskompetensen eller en dominans av den genuina modelleringskompetensen. 
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4.3 Jämförelse mellan ämnesprov och läromedelsprov 

Sammanställning ämnesprov

27%
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Sammanställning läromedelsprov

59%

14%

9%

7%

4%
6% 1%
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GMK

RK

PK

KK

 
Fig. 12              Fig. 13 

 

De nationella ämnesproven (fig. 12) har en betydligt jämnare fördelning av olika 

uppgiftstyper än läromedelsproven (fig. 13) vilket gör att eleverna får visa sina olika 

matematiska kompetenser i högre utsträckning på ämnesproven än vad de får på 

läromedelsproven. Läromedelsproven har dubbelt så många algoritmuppgifter som 

ämnesproven och endast hälften så många modelleringsuppgifter som ämnesproven. I 

samtliga prov syns en dominans av den rutinartade modelleringskompetensen i jämförelse 

med den genuina modelleringskompetensen. Läromedelsproven har förhållandevis ungefär 

samma mängd begreppsuppgifter samt problemlösningsuppgifter som ämnesproven. Det är 

nio gånger vanligare med uppgifter som prövar en elevs kommunikationskompetens i de 

nationella ämnesproven än vad det är i läromedelsproven. Antalet resonemangsuppgifter är 

mer än dubbelt så frekvent i ämnesproven som i läromedelsproven.  
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5 Diskussion 
I det här avsnittet presenteras de reflektioner som gjorts utifrån vår metod såväl som de 

resultat undersökningen gav. Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning och en 

sammanfattande diskussion. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Generellt kan sägas att de nationella ämnesproven väl speglar styrdokumenten ur ett 

kompetensperspektiv, medan läromedelsproven inte lika väl speglar styrdokumenten. De 

nationella ämnesproven anses enligt Naeslund (2004), pröva långsiktiga kunskaper, förståelse 

och kommunikativa förmågor som efterfrågas i samhälls- och arbetsliv. De anses också på ett 

konkret sätt implementera kursplanen i undervisningen. Vårt resultat av 

uppgiftskategoriseringen bidrar till att stödja dessa påståenden, då vi upptäckt en jämnare 

fördelning av olika kompetenser av skiftande karaktär och svårighetsgrad i de nationella 

ämnesproven. Uppgifterna i de nationella ämnesproven ger med andra ord eleverna möjlighet 

att visa en omfattande del av de kunskaper som är beskrivna i kursplanen för matematik. 

Läromedelsproven kan enligt kompetensperspektivet inte sägas ge eleverna samma möjlighet 

som de nationella proven att träna samtliga kompetenser i matematik. Detta medför att lärare 

inte helt kan förlita sig till läroböckerna utan att de helst bör ses som en del av 

undervisningsmaterialet. Denna uppsats ska därmed endast ses som en hjälp för lärare i 

matematik i deras användning och granskning av läromedel då det är lärarens ansvar att se till 

att de läromedel som används speglar styrdokumenten. 

 

Heibert (1986) menade att kunskapssynen har förändrats till att allt mer värdesätta 

begreppsmässiga kunskaper vilket kan förklara det förhållandevis stora antalet uppgifter som i 

de nationella ämnesproven prövade elevernas begreppskompetens. Läromedelsproven har 

nästan lika stor procentuell del begreppsmässiga uppgifter som de nationella ämnesproven 

vilket tyder på att samtliga författare anser att denna typ av kunskap är viktig och förtjänar att 

betonas.  

 

I både de nationella ämnesproven och i läromedelsproven finns en dominans av uppgifter som 

prövar elevens algoritmkunskaper. Anledningen till att läromedelsproven så starkt domineras 

av algoritmuppgifter kan vara att kunskaper om algoritmer är grundläggande 
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matematikkunskaper som krävs för att kunna förstå och tillämpa mer avancerad matematik 

och matematiska tankegångar. Algoritmkompetensen präglas av att eleven helst skall lära sig 

lösningsprocedurer och räkneregler utantill för att kunna plocka fram dem ur minnet för att 

lösa matematikuppgifter. Den behavioristiska inlärningsstilen går hand i hand med inlärning 

av ytliga faktakunskaper då man inte tar hänsyn till huruvida eleven egentligen förstår eller 

hur eleven tänker. Huvudsaken är att eleven genom förmedlade faktakunskaper per automatik 

vet när den ska tillämpa en viss arbetsprocedur, metod eller räkneregel för att lösa en uppgift.  

Denna typ av inlärning av utantillkunskaper kräver ofta en stor mängd repetition för att de 

skall kunna memoreras.  

 

Läromedelsprovsförfattarna har tagit fasta på att det är viktigt att repetera 

algoritmkompetenser då nästan tre femtedelar av deras prov i snitt innehåller denna typ av 

uppgifter. Även om det behavioristiska inlärningssättet kan tillämpas i viss omfattning när det 

gäller skolans uppgift att förmedla grundläggande och avgränsade kunskaper som algoritmer 

är ett exempel på, får det dock inte bli det enda undervisningssättet då det kan upplevas som 

alltför mekaniskt. Mekaniska inlärningsmetoder kan enligt Magne (1999) leda till brist på 

förståelse och ger inte motiverade elever. Även Moreau och Wretman (2005) som är 

företrädare av den konstruktivistiska inlärningsteorin menar att bara memorera 

faktakunskaper inte är tillräckligt för att eleven ska kunna utvecklas och uppnå djupare 

kunskap. Eftersom de nationella ämnesproven inte innehåller i närheten samma antal 

algoritmuppgifter är det intressant att diskutera varför resultatet ser ut som det gör.  

 

Dominansen av algoritmuppgifter skulle delvis kunna förklaras av att uppgifter i 

läromedelsproven ofta består av en a-, b- och c-del, och oftast ges eleven möjlighet att visa 

samma typ av kunskap i samtliga deluppgifter, nämligen algoritmkunskapen. 

Läromedelsförfattarna har dock haft samma möjlighet som författarna till de nationella 

ämnesproven att skapa varierade deluppgifter som prövar olika kompetenser men har ändå 

valt att fokusera på algoritmuppgifter. 

 

Tidsfaktorn kan också påverka valet av vilken typ av uppgifter som dominerar i proven. Att 

det är tidskrävande att konstruera egna prov kan bidra till att lärare väljer att använda de prov 

som följer med läromedlet. Även att rätta prov kan vara tidskrävande och prov med 

komplicerade uppgifter tar längre tid att rätta. En av förklaringarna till att läromedelsproven 

innehåller många uppgifter som endast kan ha ett rätt svar kan vara att lärarna helt enkelt inte 
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har tid att vid flera tillfällen under terminen rätta den typ av prov, där det finns en stor mängd 

uppgifter av till exempel öppen eller kommunikativ karaktär. Läromedelsförfattarna kan ha 

insett denna problematik och därmed försökt underlätta för lärare genom att använda sig av en 

stor mängd algoritmuppgifter. Även om läromedlen och dess prov ska användas av lärare och 

elever är det inte denna målgrupp som författarna ska anpassa sig efter då de utformar 

läromedel utan det är styrdokumenten som ska styra utformningen av läromedel. 

 

Läromedelsproven från de olika förlagen skrevs 2003 vilket medför att de olika resultaten 

sinsemellan enligt oss inte kan klargöras av tidsfaktorn då de är lika gamla. De nationella 

ämnesproven som vi valt att studera är dock yngre än läromedelsproven. Den som vill 

argumentera för läromedelsförfattarna hade därmed kunnat protestera och säga att författarna 

till de nationella proven har haft mer tid att anpassa sig efter den ”nya” läroplanen och dess 

kursplaner. Den tid som författarna till läromedelsproven haft att anpassa sig till nya direktiv 

anser vi dock vara tillräcklig för att kunna konstatera att algoritmuppgifter tillhör ytlig 

inlärning som enligt Blooms kunskapstrappa inte skall dominera undervisningen utan främst 

är det första steget till inlärning. För att få mer bestående kunskaper krävs det att eleven tränas 

och testas på en avsevärt högre andel av uppgifter som mäter annan kompetens. 

Läromedelsprovsförfattarna verkar därmed inte ha värdesatt de olika matematiska 

kompetenser på samma sätt som tillverkarna bakom de nationella ämnesproven.  

 

Att ständigt mötas av samma inlärningsmetod är föga motiverande för de flesta elever och då 

59 % av uppgifterna i de aktuella läromedelsproven kräver samma typ av inlärning kan dessa 

läromedel knappast kallas varierade. Ohlson (1996) menar att om en elev om och om igen 

möts av en inlärningsmetod som inte passar hennes sätt att lära resulterar detta i ett sämre 

kunskapsresultat.  

 

Ohlson (1996) menar också att för att en elev ska känna sig motiverad och stimulerad måste 

det finnas en balans mellan den informationen som är ny för eleven och det som eleven 

känner till sedan tidigare annars ger eleven upp eller tappar lusten att lära. Elever som till 

exempel behärskar algoritmuppgifter riskerar att tröttna på matematik då de inte får 

tillräckligt med utmaning. En elev som däremot har svårt för algoritmuppgifter behöver 

kanske en mer varierad typ av undervisning med till exempel mer verklighetsanknutna 

uppgifter. 
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Att ha verklighetsanknutna uppgifter är något som kan kopplas samman till miljöns betydelse 

i Vygotskijs socio-kulturella perspektiv där möjligheten att skapa ett sammanhang till det som 

ska läras in ger mer bestående kunskap samt att det kan vara lättare för en elev att lära sig 

matematik i en miljö där matematik är nödvändig för att hantera vardagsproblem. Men då det 

i praktiken är svårt, nästintill ett drömscenario att på varje matematiklektion skapa en sådan 

miljö anser vi att det bör tolkas som att det är viktigt att skapa verklighetsnära problem 

(uppgifter) som ger eleverna en möjlighet att leva sig in i situationen. Tyvärr upplevde vi ofta 

att de uppgifter vi kategoriserade som verklighetsnära var uppenbart konstruerade i ett dåligt 

försök att bli verkliga. Uppgiften må ha varit förankrad i verkligheten men detta innebär inte 

att eleven skulle stöta på problemet i verkligheten och därmed inte kan känna att problemet 

har någon relevans. 

 

Vygotskij menar även i sina teorier att man inte ska vara orolig för att ha med abstrakta 

resonemang i undervisningen då en elev som omges med kunskap som är på en högre nivå 

lättare utvecklar ny kunskap (Strandberg, 2006). De uppgifter som kan uppfattas som mer 

komplicerade av eleverna, till exempel uppgifter som visar begrepps- och 

resonemangskunskaper ska därför inte tas bort från undervisningen i rädsla för att eleverna 

inte klarar av dem. Dessutom kan elever som tröttnat på alltför elementär räkning i 

matematiken eventuellt stimuleras i högre grad av mer avancerade tankegångar och 

resonemang. De elever som upplever matematik som svårt anser kanske att denna typ av 

uppgifter är omöjliga men å andra sidan kanske matematiken i längden blir tydligare för dem 

med hjälp utav ett annat perspektiv på inlärningen. 

 

Enligt Boesen (2006) skulle det kunna finnas ett samband mellan matematikproblem hos 

elever och ett stort användande av ensidiga och imitativa lösningsmetoder vid matematisk 

problemlösning. Vilken typ av resonemang och lösningsmetod en elev behöver använda 

bestäms av de uppgifter eleven ställs inför. Läroböckerna utgör en stor del av elevens 

informationskällor och träningsmaterial och bidrar till att förmedla fakta och leda in eleverna i 

ett visst tankemönster (Selander, 1998). Då läroboken är en utgångspunkt för undervisningen 

är det viktigt att läromedlets budskap överensstämmer med styrdokumenten. Detta innebär att 

om eleven under sin vardag i skolan möter en mängd olika uppgiftstyper kan det leda till att 

andra förmågor än den imitativa utvecklas.   
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Eftersom läromedelsproven testar hur väl eleverna behärskar den kunskap som förmedlas i 

läroböckerna sammanfattar uppgifterna i proven de uppgiftstyper som eleven stöter på under 

sin utbildning. Då denna uppgiftstyp enligt vår undersökning domineras av uppgifter som kan 

lösas med imitativa metoder kommer eleven följaktligen att tränas främst inom detta område 

och därmed riskera att gå igenom sin matematiska grundskoleutbildning och endast utveckla 

sin imitativa förmåga. Att elever tränas för ensidigt i sitt matematiska tänkande genom att 

främst fokusera på algoritmkompetensen skulle kunna förklara varför elever upplever det 

nationella ämnesprovet som svårare än övriga prov. Detta skulle även kunna förklara varför 

det råder en skillnad mellan det betyget en elev får på det nationella ämnesprovet och i 

slutbetyg i matematik, vilket är ett område som har undersökts men trots det förtjänar vidare 

utredning.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Det fanns två anledningar till varför vi valde metoden att analysera uppgifterna utifrån ett 

kompetensperspektiv. Det ena var att vårt resultat skulle kunna jämföras med tidigare 

undersökningar inom det här området. Det andra skälet var att vi tidigare i utbildningen blivit 

introducerade för metoden att kategorisera uppgifter utifrån ett kompetensperspektiv och 

upplevde därför att vi hade sådana förkunskaper inom området vilket möjliggjorde ett 

genomförande av denna analys.  

 

Vår metod bestod av tre steg där det första steget var en analys av grundskolans kursplan i 

matematik. Det kan eventuellt upplevas att vi inte varit helt objektiva vid textanalysen då vi 

på förhand visste vad som eftersöktes i texten. Troligtvis har detta inte påverkat 

huvudresultatet, uppgiftskategoriseringen, nämnvärt då ett krav för att kunna genomföra den 

här typen av undersökning var att använda kompetensperspektivet vid uppgiftsanalysen. Det 

första steget i metoden var således endast ett kontrollsteg där likheter mellan gymnasiets och 

grundskolans kursplan i matematik säkerställdes. 

 

I det andra steget i metoden försökte vi göra en grundläggande beskrivning av varje 

kompetens för att tydliggöra skillnader mellan uppgiftstyper, men trots detta var 

klassificeringen av uppgifterna inte alltid uppenbar. Det finns även en risk att vår tolkning av 

kompetenserna har varit felaktig vilket under sådana omständigheter även skapat en inkorrekt 

bedömning av uppgifterna. Eventuella felaktiga kategoriseringar bör dock ha varit av det slag 
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att det resulterat i ett konsekvent och systematiskt fel som i så fall drabbat de nationella 

ämnesproven såväl som läromedelsproven. Detta innebär att de skillnader och likheter som 

kan ses mellan proven ändå bör vara korrekta. 

 

Det kan uppfattas som att det rangordningssystem som användes vid klassificeringen av 

uppgifter skulle kunna bidra till att några kompetenser blir underrepresenterade då vissa av 

kompetenserna alltid värderas högre. Vi tror dock att detta inte har påverkat jämförelsen 

mellan proven nämnvärt då samma typ av underrepresentation i så fall förekommer i samtliga 

prov. Detsamma gäller för eventuella felaktiga tolkningar av Boesens rangordningssystem. En 

av fördelarna med rangordningssystemet är att då en elev visar exempelvis 

kommunikationskompetens, som prioriteras högst, kommer eleven också att ha möjlighet att 

visa att den besitter andra kompetenser. En uppgift som exempelvis kräver att eleven förklarar 

ett begrepp visar inte bara på kommunikationskompetens utan även på begreppskompetens. 

En elev har däremot inte möjlighet att på en uppgift som kategoriserats under 

begreppskompetens visa kompetenser som ligger över begreppskompetensen i rangordning. 

Vilket innebär att ju fler uppgifter som kategoriserats under kompetenser som är högt 

placerade i rangordningssystemet desto fler kompetenser ges eleven möjlighet att visa.  

 

Det tredje steget innebar en jämförelse mellan de olika proven med hjälp av diagram som 

åskådliggjorde resultaten. Detta metodsteg behöver inte diskuteras ytterligare här då vi anser 

att risken för misstolkningar eller oklarheter är försummande liten. 

 

5.3 Vidare forskning 

Som vidare forskning anser vi att det kan vara av vikt att i en mer omfattande undersökning ta 

reda på vilka matematikprov som används i grundskolor runtom i landet och se hur väl de 

olika kompetenserna är representerade och om dessa prov kan anses vara tillförlitliga som 

underlag vid betygssättning. I en mer omfattande studie hade det varit möjligt att även 

intervjua lärare i syftet att ta reda på varför de använder olika prov och i vilken omfattning. 

Det hade även varit intressant att intervjua läroboksförfattare för att undersöka hur de 

resonerat vid skapandet av uppgifter.  
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5.4 Avslutande reflektioner 

Utifrån de resultat som framkommit i vårt arbete drar vi slutsatsen att det är viktigt att 

kombinera olika typer av inlärningssätt och metoder i undervisningen, och att den ena 

metoden och kunskapen inte utesluter någon annan. Alla matematiska förmågor är enligt oss 

betydelsefulla, algoritmkunskaper har en roll medan kunskap om till exempel begrepp har en 

annan roll och det är samspelet mellan dessa som är det viktiga. Vi kan dock genom 

undersökningen se en risk och tendens till att den ytliga inlärningsmetoden dominerar i 

grundskolan. Det kan vara så att eleverna under sin vardag och genom de prov de gör inte får 

möjlighet att utveckla samtliga matematiska kompetenser och därmed också får svårigheter att 

nå upp till de mål som beskrivs i kursplanen, eftersom läromedelsproven inte till fullo speglar 

kursplanen. Vi anser att läromedelproven skulle kunna förbättras ytterligare på vissa områden 

men kan också se vissa likheter mellan de nationella proven och läromedelsproven och att de i 

vissa avseenden strävar åt samma kunskapsmål.  

 

Genom det här arbetet har vi blivit mer upplysta om uppgiftskonstruktion och om vad som 

betonas i styrdokumenten. Detta är kunskaper som vi kommer att ha stor nytta av i vårt 

framtida yrke som matematiklärare. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Problemlösningskompetens 
Problemlösningsuppgifter är den typen av uppgifter där eleven inte har någon färdig 

lösningsmetod tillgänglig. Eleven behöver tillämpa sina kunskaper i en ny situation och 

därmed producera en form av kunskap som inte kan klassificeras som rutinmässig. Det är 

viktigt att poängtera att en uppgift kan medföra problemlösning för en elev som ännu inte 

besitter vissa kunskaper medan samma uppgift kan lösas med en känd metod för en annan 

elev. Det kan vara uppgifter där frågeställningen är omvänd jämfört med de uppgifter som 

eleven brukar lösa. Det kan också vara uppgifter där informationen är annorlunda än i de 

uppgifter som eleven vanligtvis arbetar med och där det kan vara svårt att tillämpa en given 

algoritm. Uppgifter där det finns mer än ett rätt svar anses vara uppgifter med en öppen 

karaktär och anses pröva elevens problemlösningskompetens (Palm et al., 2004). 

 

Algoritmkompetens 
Det är viktigt att behärska ett antal procedurer för uppgiftslösning då detta underlättar för 

framtida matematikstudier och ofta krävs för att kunna tillämpa matematik i andra ämnen. 

Eleven bör ha en kunskap om begrepp, satser och standardprocedurer som kan tas fram ur 

minnet och underlättar så att eleven kan koncentrera sig på andra moment i 

problemlösningsarbetet. Uppgifter som prövar den här typen av kompetens är uppgifter som 

kan lösas med relevanta algoritmer, alltså en procedur som används rutinmässigt för att få 

fram ett svar. Uppgifter som kan lösas med hjälp av algoritmkompetenser är t.ex. ekvationer 

och uppgifter som kan lösas med hjälp av kända formler (Palm et al., 2004). 

 

Begreppskompetens 
Det är viktigt att eleverna är förtrogna med innebörden av en rad olika matematiska begrepp 

och att de har förmågan att definiera ett begrepp. Denna kompetens benämns 

begreppskompetens. Uppgifter som prövar denna kompetens bör bestå av olika infallsvinklar 

som på olika sätt prövar elevens förståelse. Det kan vara uppgifter där eleven skall förklara 

eller tolka ett begrepp men även uppgifter där det krävs en tydlig begreppsförståelse för att 

kunna lösa uppgiften. I sådana typer av uppgifter kan eleven även visa på kommunikations- 

och resonemangskompetenser. Om uppgiften är utformad på det sättet att det är svårt att 
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tillämpa en algoritm medför detta ofta att det krävs en större förståelse för begrepp än vad 

rutinuppgifter gör. Även ovanliga uppgifter med omvänd frågeställning kan göra det svårt att 

tillämpa en algoritm. Om de beräkningar som krävs för att lösa en uppgift dessutom är enkla 

är det troligtvis elevens begreppskompetens som avgör om uppgiften löses på korrekt sätt 

(Palm et al., 2004) 

 

Modelleringskompetens 
Eleverna behöver utveckla en modelleringskompetens för att kunna använda matematiken i 

situationer utanför skolan och detta innebär att kunna skapa och använda en modell utifrån en 

utommatematisk situation. Eleven ska även kunna tolka resultaten och utvärdera modellen. 

Uppgifter som mäter denna kompetens bör vara verklighetstrogna för att bidra till att 

matematiken upplevs som meningsfull och användbar. I modelleringskompetensen ingår det 

att behärska så kallade öppna uppgifter, det vill säga uppgifter som kan ha flera 

lösningsmetoder och tolkningsmöjligheter. Detta visar om eleven förstår att det i verkliga 

situationer ofta finns mer än en lösning. Om eleven ska få möjlighet att ytterligare visa sin 

modelleringskompetens kan uppgifter med antingen för mycket eller för lite information vara 

fördelaktiga att använda då verkliga situationer sällan ger exakt den information som krävs för 

att lösa uppgiften (Palm et al., 2004). 

 

Resonemangskompetens 
Resonemangskompetens innebär att kunna föra en argumentation på matematiska grunder. 

Kompetensen speglar även förmågan att t.ex. undersöka, hitta mönster och formulera 

hypoteser. Det ingår också att kunna kritiskt granska och värdera argument. Uppgifter som 

prövar denna kompetens är uppgifter där eleven ska kunna skilja på gissningar och 

antaganden från givna fakta. Eleven ska också kunna analysera och dra slutsatser, utvärdera 

och generalisera. Eleven ska kunna koppla ihop olika representationer av samma begrepp och 

argumentera för samband mellan dessa representationer. I vissa uppgifter behöver eleven 

förklara t ex lämpligheten med en viss metod eller ett svar och dessa uppgifter kontrollerar 

inte bara resonemangskompetensen utan kan också mycket väl pröva både 

begreppskompetens och kommunikationskompetens (Palm et al., 2004) 

 
Kommunikationskompetens 
Förmågan att kommunicera om matematiska tankegångar både muntligt och skriftligt ingår i 

kommunikationskompetensen. I kompetensen ingår att producera och framföra information 
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med matematikens språk. Detta innebär att kunna förstå matematisk terminologi och begrepp 

och använda dessa på lämpligt sätt i en kommunikation. Uppgifter som prövar denna 

kompetens är uppgifter som handlar om att kommunicera med matematikens språk och 

symboler och är av beskrivande och förklarande karaktär. Uppgifter som ställer krav på 

redovisning och tydlighet i det matematiska språket ingår i kommunikationskompetensen. 

Uppgifter som kontrollerar kommunikationskompetensen kan i många fall även visa om 

eleven innehar kunskap om begrepp och resonemang (Palm et al., 2004). 
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Bilaga 2 

Schematisk bild av uppgiftskategorisering 

Börja uppifrån, svara på frågorna och följ pilarna till en kompetens eller mot nästa följdfråga! 

 

 

Är uppgiften av beskrivande 
eller förklarande karaktär? 

NEJ 

NEJ 

JA 
Modellerings- 

kompetens 

JA Resonemangs- 
kompetens 

JA 
Kommunikations- 

kompetens 

Är det troligt att eleven skapar en 
matematisk modell utifrån en 
verklig situation? 

 

 

 

 

  

Ska eleven undersöka, bevisa, 
se samband och mönster eller 
generalisera? 

Behandlar uppgiften begrepp? 

NEJ 

JA Kan känd lösningsmetod 
tillämpas? 

 
JA 

NEJ 
NEJ 

 

 

Begrepps- 
kompetens 

 

 

 

 

 
Kan känd lösningsmetod 
tillämpas? 

Problemlösnings- 
kompetens 

Algoritm- 
kompetens 

JA 
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