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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning de tre kursplanerna för 

matematik 1 (1a, 1b och 1c) samt den tillhörande ämnesplanen gick att tolka i form av 

kompetenser. Vidare jämfördes även kompetensfördelningen mellan matematik 1 och 

matematik A. Studien grundade sig främst i ramverket MCRF (Mathematical Competency 

Research Framework) som presenterar sex matematiska kompetenser, men vi tog även hänsyn 

till ytterligare sex kompetenser som återfinns i NCTM (The National Council of Teachers of 

Mathematics), KOM-projektet (Competencies and the Learning of Mathematics project) samt 

Adding It Up. 

Kursplanerna och ämnesplanen har granskats med hjälp av en kvantitativ textanalys där 

innehållet delats upp och kategoriserats till de olika kompetenserna enligt kompetensernas 

definitioner. Utifrån resultaten kan man säga att förekomsten av de totalt tolv kompetenserna 

är relativt jämnt fördelade inom matematik 1a, 1b och 1c. Bland de sex kompetenserna i 

MCRF förekom kompetensen procedurhantering i högst utsträckning medan 

begreppsförståelse var vanligast bland de sex övriga kompetenserna. Vidare kunde man, 

bland de sex kompetenserna inom MCRF, se att matematik 1a innehöll betydligt mindre 

sambandskompetens än 1b och 1c. Matematik 1a innehöll dessutom en större del 

procedurhanteringskompeten medan matematik 1b innehöll en större andel 

representationskompetens. 

Vid jämförelse mellan matematik 1 och matematik A är det inte lika vanligt förekommande 

att innehållet i matematik 1 går att tolka till någon kompetens inom MCRF, detta gäller både 

ämnesplanen och kursplanerna. En likhet är dock att kompetenserna förekom i högre grad i 

kursplansavsnitten betygskriterier/kunskapskrav än i mål att uppnå/centralt innehåll i både 

matematik A och matematik 1. 

Nyckelord 

Matematik 1, matematik A, kursplan, ämnesplan, kompetenser, ramverk, MCRF, NCTM, 

KOM-projektet, Adding It Up. 
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1. Inledning 

Många gånger har vi upplevt att det i skolsammanhang dykt upp diskussioner om elevers 

kunskaper inom matematik. Ofta har dessa samtal kretsat kring hur elever ska kunna få en 

ökad kunskap inom ämnet för att nå de mål som eftersträvas. Målen ser olika ut beroende på 

matematikkurs men är lika i den mån att man ska lära sig innehållet. Elevernas kunskaper går 

att tolka på ett antal olika sätt, där man exempelvis kan se kunskap som att behärska speciellt 

stoff, såsom ekvationslösning eller formeln för triangelns area. Ett annat sätt kan vara att tolka 

kunskap som de förmågor eller kompetenser eleven bör behärska, t.ex. 

problemlösningsförmåga eller resonemangsförmåga (Ryve, A, Nämnaren nr 2, 2006, s. 7-9). 

Skolverksamheten har omarbetats på många olika sätt för att skapa en bättre lärandemiljö, i 

detta kan man se förändringsarbetet 1994 (Lpf94) som en av de större reformerna. De 

styrdokument som infördes i början av 90-talet medförde läroplaner med ny struktur: ”Målen 

som läroplaner och kursplaner anger uttrycks mindre i stoff och mer i termer av begrepp, 

sammanhang och i kunskap som instrument för lärande” (Lundgren, U.P, 1999, 

Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering, s. 39). Sedan införandet av Lpf94 har 

gymnasiereformen ”Gy 2011” trätt i kraft hösten 2011. Anledningen till detta, enligt både 

Regering och Skolverk (Skolverket, Gymnasieskolan 2011, 2011, s. 13) var att man ville höja 

utbildningens kvalitet samt öka elevernas kunskaper: 

”De reformer och insatser som regeringen har vidtagit eller avser att vidta syftar till att 

höja kvaliteten i utbildningen och öka kunskaperna hos eleverna.” 

- (Regeringen, Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan) 

Till Gy 2011 har Skolverket publicerat ämnesspecifika kommentarer vars syfte är att ge en 

god förståelse för ämnenas uppbyggnad och struktur. Skolverket menar att ämnesplanen i 

matematik utgår från samma ämnessyn som i de tidigare kursplanerna även om strukturen är 

ny. Däremot är målen formulerade som ämnesspecifika förmågor som är gemensamma för 

alla kurser och därmed för såväl yrkes- som högskoleförberedande program. Syftet med 

matematik i Gy 2011 är att ge förutsättningar att utveckla förmågor, vilka beskriver vad det 

innebär att kunna matematik. Förmågorna talar dock inte om vilket innehåll som ska ingå, 

t.ex. vilka begrepp eller metoder som eleverna ska använda. Detta nämns i det centrala 

innehållet som anger vilka begrepp, metoder, resonemang och sammanhang som eleverna ska 

få möjlighet att möta i undervisningen (Skolverket, 2011, Kommentarer till gymnasieskolans 

ämnesplan i matematik, s. 1). 

En skillnad jämfört med kursplanerna från 2000 är att det centrala innehållet och 

kunskapskraven skiljer sig åt mellan olika grupper av program (Skolverket, 2011, 

Kommentarer till gymnasieskolans ämnesplan i matematik, s. 6). Matematik består numera av 

100-poängskurser på fem nivåer där de tre första kurserna har olika inriktningar, t.ex. är kurs 

1 indelad i tre inriktningar, 1a, 1b och 1c.  
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Matematik 1 går att tolka som motsvarande matematik A eftersom det är obligatoriskt för 

samtliga gymnasieelever att läsa matematik steg 1. Detta synsätt har väckt vårt intresse att 

genomföra en studie som jämför hur matematik 1 förhåller sig till kursplanerna inom 

matematik A. Ett sätt att studera förhållandet mellan matematikkurserna är att undersöka 

huruvida det är möjligt att tolka styrdokumenten i form av matematiska kompetenser. För att 

genomföra en sådan studie har vi valt att använda en metod som grundar sig i en kvantitativ 

textanalys likt den som återfinns i Bergqvists studie (Bergqvist. E, Bergqvist. T & Lithner. J, 

2011). Mer ingående innebär detta att vi kommer att analysera kursplansinnehållet i 

matematik 1 utifrån de sex kompetenserna problemlösning, resonemang, procedurhantering, 

representation, samband samt kommunikation som ingår i ramverket MCRF. Som ett tillägg 

till detta kommer vi även att ta hänsyn till ytterligare sex kompetenser som inte återfinns i 

MCRF, dessa kompetenser är hämtade från NCTM, KOM-projektet samt Adding It Up.  

En anledning till att undersöka hur kursplaner i matematik går att tolka i form av kompetenser 

går att förklara genom att kompetenser är tydligt framskrivna i kursplanerna från Gy 2011 

(http://mattebron.ncm.gu.se/node/574). Utifrån detta kan man granska huruvida Skolverket 

lyckats med de förändringar som beskrivs i ämneskommentarerna rörande kunskapsförmågor. 

Vidare vill vi även, förutom att jämföra matematik 1 med matematik A, få insikt i om 

förekomsten av kompetenser på något sätt skiljer sig mellan kursplanerna i matematik 1a, 1b, 

och 1c. Vi har förutfattade åsikter i den meningen att vi antar att de nya kursplanerna visar, i 

någon form, på en positiv utveckling. Vad en positiv utveckling egentligen innebär beror på 

studiens resultat. 

I en rapport från Skolinspektionen kan man läsa att knappt en tredjedel av totalt 132 

undersökta gymnasielärare kunde visa att de var insatta i kursplanen för Matematik A 

(Bergqvist m.fl., Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet, 2009, s. 

28). Undersökningen gjordes med hänsyn till kursplanen från 2000 och visar att två 

tredjedelar av lärarna kände en viss osäkerhet eller bara kunde förstå vissa delar eller aspekter 

av kursplanen. Detta kan innebära att vår studie, förutom att den är intressant ur ett 

kompetensperspektiv, även kan hjälpa lärare att bli mer insatta och upplysa om hur man kan 

förstå och tolka innehållet i de nya kursplanerna för matematik 1. Att veta hur man kan tolka 

och arbeta med de nya kursplanerna i matematik kan även ses som ett stöd för vårt kommande 

yrkesliv som matematiklärare.  

http://mattebron.ncm.gu.se/node/574
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Kompetensbegreppets innebörd inom matematik 

Begreppet kompetens kan tolkas och definieras på olika sätt, ett alternativ är att tolka det 

enligt följande beskrivning: ”utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller 

befattning” (http://www.ne.se ). Detta är i sig ingen absolut förklaring, utan bara en 

övergripande beskrivning vad begreppet kan innebära i olika sammanhang. För att specificera 

denna definition krävs det att man inriktar sig mot det område man vill beskriva kompetens 

inom, t.ex. ämnet matematik inom gymnasieskolan. Att beskriva kompetenser är en del av en 

internationell trend, detta beskrivs i MCRF där det nämns att man skapar ramverk för att 

definiera kunskap i matematik (Lithner. J m.fl., Mathematical competencies: a research 

framework, s. 157 ). Enligt det danska KOM-projektet (Competencies and the Learning of 

Mathematics), som beskriver matematiska kompetenser, kan man tolka begreppet kompetens 

på följande sätt: 

”To possess a competence (to be competent) in some domain of personal, professional or 

social life is to master (to a fair degree, modulo the conditions and circumstances) 

essential aspects of life in that domain.” 

Detta visar att man måste tolka kompetens till ett specifikt område, annars kan tolkningen bli 

alltför allmängiltig. Vad gäller matematik finns det olika teorier som försöker utreda hur man 

kan se på kompetenser och vilken kunskap de beskriver. Förutom KOM-projektet berör även 

den internationella studien Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics och ramverket 

enligt NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) detta område. Svensk forskning 

som relaterar till detta område går att återfinna i rapporten MCRF (Mathematical 

Competencies: a Research Framework). Gemensamt för alla dessa perspektiv är att det inte 

enbart är intressant att ta hänsyn till mål som t.ex. aritmetik, algebra och statistik, utan också 

att beskriva vilka tillvägagångssätt och förmågor som krävs för att utöva matematik. Dessa 

förmågor kan exempelvis vara inriktade mot problemlösning, resonemang eller 

kommunikation och kallas ofta för process- eller kompetensmål (Lithner. J, m.fl., 

Mathematical competencies: a research framework, s. 157). 

Vi kommer att beskriva och sammanfatta de olika ramverken och börja med MCRF, detta gör 

vi eftersom MCRF är det ramverk som vi i huvudsak kommer att stödja oss på i vår studie. 

Dessutom bygger det på de övriga ramverk som vi presenterar. De andra ramverken kommer 

att beskrivas och jämföras mot MCRF, där eventuella skillnader och likheter klargörs. Syftet 

med detta är att läsaren ska få en god grund till vad vi baserar vår studie på och bli mer insatt i 

tidigare forskning om problemområdet. 

  

http://www.ne.se/
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2.2 Ramverkens uppkomst och syfte 

MCRF 

Då vi kommer att genomföra en studie av kursplanerna, leder detta naturligt in på det ramverk 

som Lithner (Lithner. J, m.fl., Mathematical competencies: a research framework) har varit 

med att utveckla. Detta forskningsbidrag kallas för Mathematical Competency Research 

Framework (MCRF) och är en del av ett större projekt (National tests in mathematics as a 

catalyst for implementing educational reforms) och behandlar ett ramverk som är konstruerat 

som en grund för analys av empirisk data, med fokus på studenters möjlighet att utveckla 

matematiska kompetenser. Det är av denna anledning som vi anser att ramverket är särskilt 

relevant för vår egen studie. Dessutom ingår detta ramverk i Bergqvists forskning om 

kompetenser och vi finner det viktigt att använda samma ramverk för att vi ska kunna jämföra 

våra resultat. Internationella studier som har inspirerat detta ramverk är främst NCTM samt 

det danska KOM-projektet (Lithner. J, m.fl., Mathematical competencies: a research 

framework, s. 157). 

NCTM 

NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) beskriver de viktigaste komponenterna 

som bör ingå i högkvalitativa matematiska utbildningar. De presenterar en gemensam grund 

som ska läras av alla studenter och betonar behovet av väl förberedda och väl understödda 

lärare och personal (NCTM, 2000, Executive summary - Principles and standards for school 

mathematics, Reston, Va: National Council of Teachers of Mathematics, s. 1). Det 

övergripande målet är att ramverket ska kunna agera som en resurs för lärare, 

utbildningsledare och beslutsfattare samt att det ska kunna användas för att granska och 

förbättra kvaliteten i matematik. 

Mer ingående innebär detta bland annat att ramverket ska kunna vägleda utvecklingen av 

läroplaner samt vara en hjälp för att ta reda på hur man kan erbjuda studenter en djup 

förståelse i matematik på bästa sätt (Ibid.) 

KOM-projektet 

Forskning om matematiska kompetenser har också genomförts av utbildningsdepartimentet 

(Ministry of Education) i Danmark. De skapade en kommitté i syfte att genomföra ett projekt 

inom matematikundervisning och lärande för att se vad som kunde göras i avsikt att förbättra 

situationen. Studien kallas för KOM-projektet och målet var att få svar på frågor som berörde 

kunskapssyn och kompetenser inom undervisningen. Som en del i detta var man intresserad 

av att veta hur läromedel skulle utvecklas och vad samhället ställde för krav på 

undervisningen i matematik. Man ville också veta hur matematiskt kunnande kunde tolkas 

och vilka kompetenser som studenter behövde utveckla i olika skeden av utbildningen (Niss, 

M, 2003, Mathematical competencies and the learning of mathematics: The Danish KOM 

Project, s. 4-5). 
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Adding It Up 

Förutom de ovan nämnda ramverken behandlar även den amerikanska studien Adding It Up 

matematiken i skolan och beskriver problemet att få studenter uppnår kunskapskraven i 

grund- och högstadieskolan. De har inte den skicklighet eller det självförtroende de behöver 

för att använda matematiken de lärt sig (Kilpatrick, J., Swafford, J. & Findell, B, 2001, 

Adding it up: Helping children learn mathematics, s. 1). 

Utskottet för matematiklärande (The Committee on Mathematics Learning) ville därför skapa 

tillförlitlig information om inlärning i matematik som skulle kunna användas för att vägleda 

undervisning i de tidiga skolåren. Det fanns ett behov av att forska om undervisning och 

läroplaner för att kunna förbättra elevers inlärning, men även för att kunna ge råd och vägleda 

lärare, forskare samt föräldrar (Ibid. s 1-3). 

2.3 Beskrivning av ramverket MCRF 

För att bedöma hur matematiska kompetenser ingår i kursplanernas innehåll har vi valt att 

utgå från ramverket MCRF, men vi kommer även att ta hänsyn till ramverken NCTM, KOM-

projektet samt Adding It Up. MCRF förekommer även i Bergqvists studie som grundar sin 

forskningsrapport på detta ramverk för att tolka kursplansinnehållet i Lpf94 (Competence 

goals in Swedish syllabuses for mathematics). 

För att kunna göra nödvändiga indelningar i exempelvis kursplanstext och provuppgifter 

använder MCRF stramare definitioner av kompetenserna samt har lagt till kompetensen 

procedurhanteringsförmåga. Förutom detta är kompetenserna också mer tydligt åtskilda från 

varandra för att underlätta denna indelning (Lithner. J, m.fl., Mathematical competencies: a 

research framework, s. 158). 

Nedan beskriver vi vår tolkning av de kompetenser som ingår MCRF samt de tre olika 

kompetensrelaterade aktiviteter som krävs för att behärska en kompetens. Till varje 

kompetens följer en kort kommentar om förekomsten av dem i de andra ramverken vi 

presenterat, dvs. NCTM, KOM-projektet och Adding It Up. 

2.3.1 Kompetenser inom MCRF 

Problemlösningskompetens 

Kompetensen behandlar egenskapen att hantera problemlösning, där ett problem definieras 

som en uppgift vars lösningsmetod inte är känd i förväg. Detta innebär att det bara finns två 

olika typer av uppgifter, problem och icke-problem (Lithner. J, m.fl., Mathematical 

competencies: a research framework, s. 161). 

Förekomst i de andra ramverken 

Denna kompetens går att återfinna i alla andra ramverk. KOM-projektet benämner 

kompetensen på samma sätt som i MCRF medan den i Adding It Up och NCTM förekommer 

som problemlösningsförmåga. 
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Kärnan i definitionerna av problemlösning är densamma i samtliga ramverk av den 

anledningen att det tydligt beskrivs att studenten ska kunna identifiera, formulera, specificera 

samt lösa olika typer av matematiska problem på flera sätt. 

Resonemangskompetens 

Resonemang definieras som den utpräglade förmågan att motivera val och slutsatser med 

matematiska argument. Resonemangskompetensen är förknippad med problemlösning och 

modellering som deras så kallade juridiska motpart, med andra ord är det ett slags regelverk 

för att veta vad som är tillåtet att göra (Lithner. J, m.fl., Mathematical competencies: a 

research framework, s. 161). 

Förekomst i de andra ramverken 

Egenskapen att kunna resonera matematiskt förekommer i Adding It Up som matematiskt-

logiskt resonemang, KOM-projektet talar om resonemangskompetens medan NCTM kallar 

den för resonemangs- och bevisföringsförmåga. 

Kortfattat beskrivs kompetensen på liknande sätt hos ramverken som kunskapen att kunna 

följa och bedöma resonemang. Vidare ska man veta vad ett matematiskt bevis är samt hur det 

skiljer sig från andra typer av matematiska resonemang. 

Procedurhanteringskompetens 

Kompetensen innefattar egenskapen att hantera matematiska procedurer, där matematiskt 

utförande definieras som korrekta matematiska tillvägagångssätt för att lösa uppgifter. Ett 

tillägg till definitionen är att en procedur är, eller kan formuleras om till en algoritm (Lithner. 

J, m.fl., Mathematical competencies: a research framework, s. 162). 

Förekomst i de andra ramverken 

I MCRF presenteras procedurhanteringskompetensen som en egen del i ramverket, vilket kan 

likställas med kompetensen räknefärdighet som återfinns i Adding It Up. Båda kompetenserna 

beskrivs i form av olika matematiska tillvägagångssätt i den mån att man måste välja ett 

lösningssätt/räknesätt som är rimligt och anpassat till den enskilda uppgiften. I och med att 

dessa två kompetenser har liknande definitioner har vi, utöver definitionen av 

procedurhanteringskompetens ovan, även valt att lägga till egenskapen från räknefärdighet 

som innefattar att värdera lösningarnas resultat.  

Det är även möjligt att se vissa likheter i de olika ramverkens definitioner av problemlösning 

eftersom kompetensen behandlar att lösa uppgifter, dock är det inte givet att en uppgift är ett 

problem. 

Representationskompetens 

Kompetensen förklaras som egenskapen att hantera representationer, där representationer 

definieras som det konkreta substitutet för abstrakta matematiska enheter. Matematik baseras 

på abstrakta matematiska enheter av olika slag, t.ex. tal, funktioner och geometriska objekt 

samt deras egenskaper (Lithner. J, m.fl., Mathematical competencies: a research framework, 

s. 162-163). 
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Förekomst i de andra ramverken 

Representationskompetensen ingår i KOM-projektet och NCTM på liknande sätt medan det 

inte finns någon motsvarande i Adding It Up. Däremot har kompetensen likheter med 

definitionerna av problemlösnings- och resonemangskompetens samt begreppsförståelse i 

Adding It Up eftersom man ska förstå matematiska relationer och använda olika 

representationer av matematiska objekt, fenomen och situationer. 

Sambandskompetens 

Detta innebär att kunna skapa samband mellan matematiska enheter eller representationer av 

matematiska enheter. Att skapa samband definieras som processen att använda något som 

skapar ett samband mellan två ting, t.ex. fakta-, orsaks- eller ett logiskt samband. Dessa ting 

består av representationer eller enheter (Lithner. J, m.fl., Mathematical competencies: a 

research framework, s. 163). 

Förekomst i de andra ramverken 

Jämfört med MCRF påminner denna kompetensbeskrivning om det som presenteras som 

sambandsförmåga i NCTM. Vad gäller Adding It Up och KOM-projektet nämns inte denna 

kompetens enskilt, men behandlas delvis av resonemangskompetenserna i dem båda eftersom 

de innehåller logiskt tänkande. Dock är det inte något som uttrycks på samma sätt. 

Kommunikationskompetens 

Kommunikationskompetens är egenskapen att kommunicera, där kommunikation definieras 

som processen där information utbyts mellan individer i ett gemensamt system av symboler, 

gester eller beteende. På grund av detta ingår det en sändare, en mottagare och ett medium i 

vilket båda kan förstå den kommunicerade informationen (Lithner. J, m.fl., Mathematical 

competencies: a research framework, s. 165). 

Förekomst i de andra ramverken 

Kommunikation förekommer också i KOM-projektet och NCTM eftersom de menar att man 

ska kunna redogöra för sitt tänkande och förklara matematiska argument, vilket liknar 

beskrivningen i MCRF. 

Precis som i representationskompetensen finns det ingen kompetens i Adding It Up som 

motsvarar denna egenskap. Dock går den att jämföra med problemlösningsförmågan eftersom 

den beskriver egenskapen att kunna presentera och formulera matematiska problem. 

2.3.2 Kompetensrelaterade aktiviteter 

Till skillnad från andra matematiska ramverk presenterar MCRF kompetensrelaterade 

aktiviteter som nämns i internationella ramverk (Ibid, s. 160). Kortfattat kan man säga att 

dessa kompetensrelaterade aktiviteter är tre till antalet och benämns som tolka, göra och 

använda samt bedöma. Tanken är att dessa underkategorier beskriver olika aspekter av varje 

kompetens. Underkategorierna är i sin tur gemensamma över alla kompetenser. 

I beskrivningarna av aktiviteterna nedan är en del av innehållet markerat med fet stil, detta 

innebär att den markerade texten är de verb som hör till respektive aktivitet. 
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Tolka 

Skapa kunskap, förstå, tolka, identifiera känna igen. 

Aktiviteten berör att inhämta information som hör till kompetenserna. Då en anledning är att 

skapa specifika definitioner som lämpar sig för att beskriva data, är den allmänna och vaga 

termen ”kunskapsbyggande” inte inkluderat i aktivitetsdefinitionerna. 

Göra och använda 

Delta i en uppgift, ställa upp, lösa, använda, besvara, utveckla, argumentera, välja, 

skapa, stödja, specificera, tillämpa, anpassa och uppskatta. 

Denna aktivitet handlar om att kunna använda sin kunskap för att lösa uppgifter. ”Göra” 

syftar till utvecklingen av kunskap inom matematik som ett vetenskapligt ämne, medan 

”använda” avser att tillämpa kunskapen utanför matematik. 

Bedöma 

Utvärdera, övervaka och reflektera. 

Bedöma inkluderar meta-nivå överväganden och avser utvärdering, reflektion och skapande 

av åsikter och slutsatser inom matematik samt de aktiviteter som berör lärande, förståelse, 

göra och använda matematik. 

Vi har valt att bortse från de kompetensrelaterade aktiviteterna i vår studie på grund av att vi 

ville begränsa vår studie ur ett tidsperspektiv. För att inkludera aktiviteterna i vår 

undersökning krävdes det en större tidsåtgång vilket vi bedömde att vi inte hade tillgång till. 

Detta påverkar kompetensernas omfattningar och gör att vi antagligen får ett lägre antal 

kompetensträffar inom MCRF jämfört med om vi hade valt att ta hänsyn till aktiviteterna. 

Kompetensernas beskrivningar blir inte lika utförliga och skiljer sig mer från varandra, vilket 

gör det enklare att definiera kompetenserna och kategorisera kursplansinnehållet. Att vi valt 

att inte ta hänsyn till aktiviteterna påverkar dessutom att vi inte får insyn i hur kursplanerna 

nämner de olika kompetenserna, dvs. om de förekommer i form av att kunna tolka, göra eller 

bedöma. 

Även om vi inte tagit hänsyn till aktiviteterna i undersökningen finns det anledningar att 

presentera dem. Senare i diskussionen är det möjligt att jämföra hur resultaten skiljer sig 

gentemot liknande studier som tar hänsyn till dessa aktiviteter.  Det är också möjligt att 

diskutera hur utfallet från vår studie skulle sett ut om vi hade utökat undersökningen med 

aktiviteterna. 

2.3.3 Kompetenser som inte ingår i MCRF 

Även om vi utgår från ramverket MCRF i denna studie kommer vi även att ta hänsyn till 

kompetenserna i de andra ramverken som inte återfinns i MCRF. Detta gör det möjligt att 

senare avgöra om det finns några kompetenser i de andra ramverken som går att tolka in i 

kursplanernas innehåll när MCRF inte gör det. 

Kompetenserna som presenteras i detta avsnitt förekommer inte i MCRF, men de har 

fortfarande likheter med andra kompetenser även om de inte heter likadant.  
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Både Adding It Up och KOM-projektet innehåller kompetenser som är sammanlänkade 

eftersom kompetenserna bygger på varandra och kompletterar de kunskaper som ingår i 

matematik. Bilderna nedan är inspirerade av de figurer som återfinns i Adding It Up och 

KOM-projektet: 

Figur 1 – Adding It Up  Figur 2 – KOM-projektet 

Som figur ett illustrerar menar Adding It Up att de fem matematiska kompetenserna är 

sammanflätade och beroende av varandra (Kilpatrick, J, Swafford. J & Findell. B, 2001, 

Adding It up: Helping children learn mathematics, s. 5). Detta gäller även delvis för KOM-

projektet eftersom de olika delarna inte är tänkta att tolkas som oberoende delkompetenser 

(Niss. M, Jensen, T.H, 2002, Kompetencer og matematiklæring, temahæfteserie, nr. 18, 1-

334, s.47). Namnen på kompetenserna står på egentligen på danska men de svenska 

översättningarna är hämtade från Helenius sammanfattning av KOM-projektet. Dock visar 

figur två att kompetenserna fortfarande går att se som individuella delar även om de är 

överlappande. Detta innebär att kompetenserna inom ramverken både har likheter med andra 

förmågor inom samma ramverk, men även att de går att jämföra med egenskaper som 

presenteras i andra ramverk. Detta går tydligt att se bland kompetensdefinitionerna eftersom 

det oftast finns likheter med andra beskrivningar. 

Figuren nedan illustrerar fördelningen av kompetenserna och i vilka ramverk de ingår.  

Kompetenserna återfinns i den vänstra kolumnen och motsvarar alla kompetenser i de fyra 

olika ramverken som vi presenterar i denna studie. De gånger en kompetens återfinns i ett 

ramverk markeras detta med ett ”x”. Räknefärdighet är markerad med en parentes och likaså i 

vilket ramverk man återfinner kompetensen, detta då vi anser att definitionen av 

räknefärdighet går att likställa med procedurhanteringskompetensen. 
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Figur 3 – Tabell över de olika ramverkens kompetenser 

Ramverk MCRF NCTM KOM Adding It Up 

Kompetenser     

Problem x x x x 

Resonemang x x x x 

Procedur (Räknefärdighet) x   (x) 

Representation x x x  

Samband x x   

Kommunikation x x x  

Modellering   x  

Symbol- och formalism   x  

Tankegång   x  

Hjälpmedel   x  

Begrepp    x 

En positiv inställning till matematik    x 

 

Här presenteras de kompetenser som skiljer sig från MCRF mer ingående utifrån det ramverk 

de tillhör. Varje kompetens beskrivs kortfattat och jämförs sedan med de andra 

kompetenserna. 

NCTM 

Utifrån tabellen kan man tydligt se att MCRF i stora drag påminner om strukturen i ramverket 

NCTM. Båda ramverken innehåller kompetenser som benämns på liknande sätt. MCRF har 

dock gjort tillägget procedurhanteringskompetens och är ensam med denna 

kompetensdefinition (se figur tre). Beskrivningen av denna kompetens går att återfinna i 

avsnitt 2.3.1. 

KOM-projektet 

KOM-projektet består av åtta kompetenser och innehåller därmed flest kompetenser av de 

presenterade ramverken.  Jämför man detta ramverk gentemot MCRF är det möjligt att säga 

att KOM-projektet inte innehåller någon sambandskompetens. Dock ingår modellerings-, 

symbol- och formalism-, tankegångs samt hjälpmedelskompetens, vilket inte uttryckligen 

anges som enskilda kompetenser i MCRF. Nedan förklaras hur dessa fyra kompetenser 

förhåller sig till övriga kompetenser i de andra ramverken. Även om vi i beskrivningarna 

nämner att det finns många likheter mellan kompetenserna så innehåller de specifika delar 

som är unika för varje nämnd kompetens. 
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Modelleringskompetens 

Modelleringskompetensen innebär i stora drag att kunna analysera, avkoda, översätta och 

tolka existerande modeller. En annan färdighet som ingår i detta är att klara av att tillämpa 

modeller i olika kontexter (Niss. M, 2003, Mathematical competencies and the learning of 

mathematics: The Danish KOM Project, s. 7). 

Modellering nämns inte på något liknande sätt i något annat ramverk men innehåller till viss 

del både begreppsförståelse och en positiv inställning till matematik från Adding It Up. 

Anledningen till detta är för att det krävs en viss förståelse för begrepp och kunskap i att 

kunna använda olika räknesätt för att analysera och realisera de modeller som efterfrågas i 

modelleringskompetensen. Matematiskt-logiskt resonemang hör även hit då studenten ska 

kunna resonera för relationerna mellan begrepp och situationer i realiseringen samt kunna inse 

modellens giltighet och begränsningar. I NCTM går det att hitta likheter i 

representationskompetensen då eleven ska ha en ökad kapacitet att modellera och att tolka 

fysiska, sociala och matematiska fenomen. MCRF presenterar inte heller någon 

modelleringskompetens, men relaterar precis som NCTM till representationskompetensen då 

man ska kunna presentera matematik på olika sätt. 

Symbol- och formalismkompetens 

Kortfattat är det möjligt att beskriva denna kompetens som egenskapen att kunna avkoda och 

tolka symboliskt samt formellt matematiskt språk. Eleven ska även förstå kopplingen till 

naturligt språk och kunna översätta från naturligt språk till symboliskt språk (Ibid, s. 8). 

Symbol- och formalismkompetens påminner om problemlösningsförmågan eftersom den 

innehåller en liknande definition där studenten ska kunna presentera matematik i form av 

numeriska, symboliska, verbala och grafiska element. Däremot finns det inte någon 

beskrivning i Adding It Up som rör sig om någon slags översättning, utan det närmaste man 

kan komma är att man ska kunna förstå begrepp och se logiska mönster med hjälp av 

begreppsförståelse samt resonemangsförmåga. 

Från MCRF och NCTM relaterar kompetensen till representation då det framgår att man ska 

kunna presentera matematik i olika former. Symbol- och formalismkompetens är unik på det 

sätt att den inriktar sig i högre grad mot det matematiska språket än någon annan kompetens. 

Tankegångskompetens 

Med tankegångskompetens kan man hantera omfattningen och begränsningarna av ett givet 

koncept. Det ingår också att kunna utöka omfattningen av ett koncept och att generalisera 

resultat till större grupper av objekt (Ibid, s. 7). 

Denna definition beskrivs delvis i resonemangsförmågan i de övriga ramverken men återfinns 

inte i den grad att man ska kunna generalisera matematiken. Resonemangskompetenserna 

beskriver studentens förmåga att tänka logiskt samt att förstå hur matematik kan lösa olika 

problem och även kunna motivera eventuella slutsatser. Dock behandlar 

tankegångskompetensen även studentens förmåga att kunna skilja mellan olika typer av 

matematiska påståenden vilket inte ingår i någon av dem. 
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Det är även här möjligt att koppla tankegångskompetens till problemlösningsförmågan då den 

beskriver elevens förmåga att tänka, räkna och resonera matematiskt. 

Hjälpmedelskompetens 

Att behärska denna kompetens handlar om att känna till och förstå egenskaper av olika 

hjälpmedel och verktyg samt deras tillämpningsgrad och begränsningar. Utöver detta ingår 

det att reflektera över dessa hjälpmedel och verktyg (Ibid, s. 8). 

Kompetensen kan ses som en blandning av problemlösning samt resonemangsförmågan i 

Adding It Up eftersom de behandlar förmågan att använda flera räknesätt, lösningsmetoder 

samt att kunna argumentera för sina resonemang. Eftersom eleven ska kunna argumentera och 

utvärdera det matematiska arbetssättet och använda ett logiskt tänkande liknar det även 

resonemangskompetensen i MCRF och NCTM. Dock är det ingen annan kompetens som 

nämner hjälpmedel i liknande grad som i KOM-projektet eftersom andra kompetenser syftar 

till mer allmänna verktyg i form av utökad kunskap. 

Adding It Up 

Detta ramverk innehåller fem kompetenser där problemlösning och resonemang går att 

återkoppla till MCRF. Det som går utöver ramverket MCRF är kompetenserna 

begreppsförståelse och en positiv inställning till matematik. Nedan förklaras dessa två 

kompetenser. 

Begreppsförståelse 

Begreppskompetens syftar på förmågan att förstå matematiska begrepp, vilket innebär att 

man förstår dess funktioner och användningsområde. Genom denna kompetens kan eleven se 

kopplingar mellan olika begrepp och på så sätt bilda sig uppfattningar om nya områden där 

begreppen ingår och på så sätt bredda sin kunskap (Kilpatrick. J, Swafford. J & Findell. B, 

2001, Adding it up: Helping children learn mathematics, s. 118 – 121). 

Definitionen av begreppsförståelse påminner till viss del om sambandskompetens eftersom 

båda behandlar egenskapen att förstå matematiska samband eftersom begreppsförståelse 

innebär att man förstår i vilka sammanhang matematik är användbar. Vidare menar även 

begreppsförståelse att man kan bilda en sammanhängande kunskapsbild som gör det möjligt 

att lära sig nya idéer genom att koppla dem till vad man redan vet.  

Kompetensen visar även likheter med problemlösnings- och representationskompetensen på 

så sätt att begreppsförståelse också handlar om att representera matematiska uppgifter på 

olika sätt och veta hur olika representationer kan vara användbara i olika syften. 

En positiv inställning till matematik 

Denna kompetens handlar om att kunna se matematikens nytta och dess 

användningsområden. Den som har en positiv inställning till matematik är motiverad och vill 

lära sig mer genom att utmana sin kunskap (Ibid, s. 131 – 133). 

Denna kompetens kan ses som unik jämfört med de andra kompetenserna eftersom 

definitionen syftar på en inställning och vilken nytta man har av att kunna matematik. 
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Andra kompetenser behandlar olika områden av kunnande inom matematik istället för att utgå 

från någon form av inställning. Till skillnad från andra kompetenser presenterar inte En 

positiv inställning till matematik något särskilt matematiskt innehåll då kompetensen snarare 

beskriver hur man ska förhålla sig till matematik i stort. Trots detta väljer vi ändå att tolka En 

positiv inställning till matematik som en kompetens likt de andra beskrivningarna i Adding It 

Up eftersom vi inte vill påverka ramverkets struktur. 

2.4 Forskning inom matematiska kompetenser 

För att utveckla redovisningen av forskning inom matematiska kompetenser presenterar vi i 

detta avsnitt en mer detaljerad redovisning av Bergqvists artikel. Vi har även valt att redovisa 

ytterligare ett examensarbete som redogör för hur man kan tolka matematiska kompetenser. 

Detta gör vi för att visa på alternativa tillvägagångssätt för att undersöka matematik ur ett 

kompetensperspektiv. 

2.4.1 Competence Goals in Swedish Syllabuses for Mathematics 

Bergqvist presenterar en studie om kompetenser i syfte att undersöka i vilken utsträckning de 

förmedlas i kursplanen för matematik A och högstadiets kursplan för matematik. För att göra 

detta genomförs en analys som grundar sig i på vilket sätt och hur starkt de matematiska 

kompetenserna uttrycks (Bergqvist. E m.fl., 2011, Competence Goals in Swedish Syllabuses 

for Mathematics, s. 3). Innehållet i kursplanerna undersöktes med hjälp av ett 

kodningsverktyg som specificerar vilka delar som är av betydelse för analysen. Delarna 

benämns kodningsenheter och kan t.ex. bestå av speciella ord eller uttryck i kursplanstexterna 

som går att tolka till specifika kompetenser i ramverket MCRF. Dock utgår inte Bergqvist 

från kompetensen procedurhantering som egentligen ingår bland kompetenserna i MCRF. 

Kodningsenheterna kommer i sin tur från de ”minsta meningsbärande enheterna” som 

motsvarar delar från redan befintliga meningar. En hel mening kan ofta syfta till flera olika 

budskap medan de uppdelade meningarna (meningsbärande enheterna) delar upp budskapen 

var för sig (Ibid, s. 6). 

Kortfattat går denna procedur att beskriva som ett regelverk för hur man väljer att 

kategorisera kursplanstexterna till kompetenserna. Mer information om hur detta kan 

genomföras beskrivs i metodavsnittet. 

I Berqvists studie tar vi dock bara hänsyn till det resultat som presenteras i matematik A. 

Anledningen till detta är att våra resultat enbart kommer att jämföras med 

gymnasiematematik. 

Resultatet visar att 59 % av alla meningsbärande enheter innehöll en eller flera 

kompetensträffar till ramverket inom matematik A. Detta motsvarar 193 av de totalt 329 

enheter som förekom. Kompetenserna är överlag ganska jämnt utspridda över hela 

kursplanerna, den högsta förekomsten av kompetenserna återfanns i betygskriterierna där 

ungefär 23 % av enheterna gick att återkoppla till någon kompetens. Den lägsta förekomsten 

av de meningsbärande enheterna återfanns i kursplansavsnittet ” ämnets syfte” och motsvarar 

ca 2 % av alla meningsbärande enheter (Ibid, s. 13). 

  



17 

Figuren nedan visar kompetensfördelningen i ämnesplanen samt matematik A. Kategorierna 

Ämnets syfte, Mål att sträva mot, Ämnets karaktär och uppbyggnad hör till ämnesplanen 

medan Mål att uppnå och Betygskriterier hör till matematik A. 

Figur 4 – Fördelning av kompetenserna inom ämnesplanen och matematik A 

* Övrigt avses i detta fall som de minsta meningsbärande enheter som inte gick att 

kategorisera till någon av de fem kompetenserna som Bergqvist utgår från i ramverket 

MCRF. 

Förutom detta menar också Bergqvist att det förekom två olika fall i matematik A där 

kursplanen särskilt betonar en eller flera kompetenser. Dessa fanns i kursplansdelen ”ämnets 

karaktär och uppbyggnad” och uttryckte problemlösning, kommunikation, matematiska 

modeller och matematikens idéhistoria som viktiga inslag (Ibid, s. 17). 

2.4.2 Matematik – konsten att undvika räkning 

Denna studie är gjord som ett examensarbete av Josefin Niemi vid Umeå Universitet. Hon 

genomför en kompetensstudie inom matematik i syfte att undersöka i vilken utsträckning de 

matematiska kompetenserna i ramverket MCRF återfinns i läroplanen för den finska 

grundskolan (Niemi. J, 2010, Matematik – Konsten att undvika räkning, sid 5). 

Metoden baseras på en kvalitativ innehållsanalys där styrdokumentens innehåll kategoriseras. 

Varje mening har analyserats var för sig och kortats ned till minsta möjliga enhet. Om en 

mening innehåller flera lärandemål har den delats upp på ett sådant sätt att varje enhet endast 

behandlar ett lärandemål var. Kategoriseringen av meningarna har skett med hjälp av olika 

nyckelord som hör samman med definitionerna av de olika kompetenserna (Ibid, s. 20-21). 

Enligt diagrammen som presenteras i resultatavsnittet kan man utläsa att Niemi gör en 

särskiljning av kursplanernas innehåll. Den ena delen kallas för ”övergripande mål” och gäller 

för alla matematikkurser medan de andra målen är kopplade till de specifika årskurserna 1-2, 

3-5 och 6-9. Inom de övergripande målen förekommer problemlösnings-, resonemangs och 

kommunikationskompetens i högst utsträckning gentemot andra kompetenser. 

Representationskompetensen nämns i liten utsträckning medan sambandskompetensen inte 

förekommer överhuvudtaget. 
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41% 

Fördelning av kompetenser 
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Resultatet presenterar även ett diagram som visar på den totala fördelningen av de 

årskursspecifika kompetenserna. I denna del förekommer procedurhanteringskompetensen i 

högst utsträckning. Kommunikations- och resonemangskompetensen nämns inte lika ofta men 

återfinns fortfarande i stor utsträckning. Problemlösning är däremot den kompetens som 

förekommer i lägst utsträckning (Ibid, s. 25-30). 

Utifrån detta menar Niemi att alla kompetenser nämns i den finska läroplanen. I tidigare 

årskurser prioriteras kommunikation medan de senare årskurserna i grundskolan behandlar 

mer procedurhantering (Ibid, s. 33). 

3. Syfte 

Vårt mål med denna studie är att få insikt om i vilken utsträckning styrdokumenten går att 

tolka i form av kompetenser. Vidare vill vi även se hur kompetensfördelningen i matematik 1 

förhåller sig gentemot fördelningen i matematik A. 

3.1 Frågeställningar 

För att uppfylla rapportens syfte använder vi oss av följande frågeställningar: 

 I vilken utsträckning går innehållet i kursplanerna för matematik 1a, 1b och 1c samt 

ämnesplanen att tolka i form av matematiska kompetenser? 

Kompetenserna i detta fall syftar till ramverket MCRF utan hänsyn till de 

kompetensrelaterade aktiviteterna. 

 Uttrycker kursplanerna i matematik 1a, 1b och 1c några kompetenser som är viktigare än 

andra och i sådana fall i vilken utsträckning? 

Vi kommer att inrikta oss på att utreda i vilken utsträckning kompetenserna inom MCRF 

förekommer i kursplanerna för att undersöka om det finns några tydliga samband. 

 Vilka likheter/skillnader kan man hitta om man jämför matematik 1 med matematik A ur 

ett kompetensperspektiv? 

Jämförelsen avser främst den kompetensstudie som presenteras i Bergqvists artikel 

gällande matematik A, men det är även möjligt att jämföra våra resultat med andra 

relevanta studier.  
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4. Analysmetod 

För att kunna svara på våra frågeställningar har vi valt att genomföra en kvantitativ 

undersökning utifrån tillgänglig data. Data har i detta fall varit kursplanerna för Matematik 

1a, 1b och 1c och är direkt hämtade från Skolverkets hemsida (www.skolverket.se). Metoden 

grundar sig i en textanalys där kursplanernas innehåll analyseras utifrån regler som beskriver 

hur man kan tolka meningarnas uppbyggnad. Syftet med detta är att formulera om 

kursplanerna till så korta läsbara meningar som möjligt utan att förvränga deras intentioner. 

Detta gör det sedan möjligt att återkoppla meningarna till de matematiska kompetensernas 

definitioner. 

För oss var en textanalys ett naturligt val att göra eftersom det är svårt att undersöka 

textinnehåll genom intervjuer, enkäter eller observationer. Bergström och Boréus nämner att 

termen ”innehållsanalys” framförallt används i sammanhang där tillvägagångssättet består i 

att kvantifiera, dvs. räkna förekomsten av eller mäta vissa företeelser i texter (Bergström. G & 

Boréus. K (2005), Textens mening och makt, s. 44). För att göra detta begrepp tydligare 

beskriver även Bergström och Boréus att det oftast görs en skillnad mellan begreppen 

”kvantitativ innehållsanalys” och ”kvalitativ innehållsanalys”. ”Kvalitativ innehållsanalys” 

kan syfta på textanalyser där ingenting räknas eller mäts, men där det däremot förekommer 

mer komplicerade tolkningar (Ibid, s. 45). 

4.1 Innehållsanalys 

I en innehållsanalys finns det tre huvudsakliga typer av enheter som alla har olika analytiska 

funktioner. Urvalsenheter kan ses som textavsnitt som är oberoende av varandra och utgör all 

data som ska ingå i analysen, minsta meningsbärande enheter som skapats från 

urvalsenheterna och kodningsenheter är delar av de minsta meningsbärande enheterna som 

avgör hur meningarna ska kategoriseras till olika kompetenser. 

Enheterna som presenteras i detta avsnitt är nödvändiga för att omvandla textinnehåll till 

resultat. Med hjälp av enheterna kan man utvärdera innehållsanalysens uppbyggnad steg för 

steg. De olika enheternas innebörd diskuteras och beskrivs närmare under respektive rubrik. 

Sammanfattat kan man säga att enheterna är ett verktyg för att kunna skapa data från rå eller 

oredigerad text (Krippendorff, K, 2004, Content analysis, s. 83). 

Urvalsenheter 

Enligt Krippendorff tillåter olika urval den som analyser att begränsa yttranden och uttalanden 

till en hanterbar delmängd (Ibid, s. 84). Vidare beskriver Krippendorff nio urvalsmetoder för 

att samla in information till sin analys. Bland dessa förekommer urvalsmetoden census som 

definieras som ”en mängd text som innefattar all information inom sitt område” (Ibid, s. 

120). Då vi har valt att undersöka hela kursplanen för matematik 1, samt den gemensamma 

ämnesplanen för matematik, har vi använt oss av denna metod för att göra vårt urval. Detta 

innebär i vårt fall att vi inte har valt ut något specifikt innehåll utan tagit hänsyn till all text, 

vilket kan ses som att det inte är något urval eftersom vi inte valt bort någon information. 

Däremot kan man se det som ett urval på så sätt att vi valt kursplanerna i matematik 1 bland 

alla matematikkursers kursplaner. 

http://www.skolverket.se/
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Kortfattat går det att beskriva urvalsenheter som utmärkande enheter i en innehållsanalys. 

Undersökningsanalyser bygger på oberoende urvalsenheter som representerar en större mängd 

information eller människor, dvs. enheter som inte är påverkade av varandra. Utan oberoende 

variabler kan samband och resultat bli falska eller svåra att tolka (Ibid, s. 99). Detta går att 

jämföra med våra urvalsenheter med tanke på att de inte är beroende av varandra. Även om 

kursplanernas avsnitt behandlas separat påverkas inte den ursprungliga informationen.  

I kursplanerna för matematik 1 presenteras innehållet i olika delar. Till en början diskuteras 

ämnesplanen som är gemensam för alla matematikkurser. Varje kursplan har sedan egna 

avsnitt i form av centralt innehåll och kunskapskrav, som beskriver elevens kunskapsmål och 

är inriktningsspecifika beskrivningar. Med tanke på detta kommer vi att skilja på de olika 

kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav eftersom de inte innehåller samma text. I 

och med detta kommer centralt innehåll och kunskapskrav att ses som två urvalsenheter 

eftersom kursplanerna redan är uppdelade i dessa avsnitt, dessutom går de att läsa oberoende 

av varandra. 

Den övergripande ämnesplanen kan i sig också ses som två olika urvalsenheter då den består 

av delarna ämne – matematik och ämnets syfte. Då detta innehåll inte skiljer sig mellan 

kursplanerna kommer ämnesplanen att gälla för alla tre kurser i vår analys för matematik 1. 

Anledningen till att se kursplanerna som olika urvalsenheter görs i syfte att även kunna 

jämföra var olika texter skiljer sig åt och inte bara om de skiljer sig åt. Detta bör inte påverka 

kursplanernas kontext eftersom vi inte förändrar texten på något sätt. Kursplanerna innehåller 

redan uppdelningarna centralt innehåll och betygskriterier, vilka är de avsnitt vi syftar på. Det 

är i högsta grad viktigt att inte på något sätt förvränga den information som våra urvalsenheter 

motsvarar.  

Då man delar in innehållet i enheterna finns det en risk att de inte enskilt innehåller någon 

relevant information vilket gör att analysen kan bli intetsägande (Ibid). Detta kan förekomma 

i de fall då en enhet syftar på något tidigare nämnt och det blir då inte lika tydligt att förstå 

hela sammanhanget. 

Exempel på en enhet som syftar på något tidigare nämnt 

Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar 

I detta fall syftar ”dessa” egentligen till matematiska problem av komplex karaktär i tidigare 

mening, vilket inte framgår av denna kontext. Dock är det fortfarande möjligt att analysera 

informationen i ett sådant här exempel då det fortfarande är tydligt att det rör något slags 

problem. 

Minsta meningsbärande enheter 

Minsta meningsbärande enheter är text som avgör hur informationen ska delas upp utifrån 

urvalsenheterna. Innebörden av ett ord beror vanligtvis på dess roll i en meningsuppbyggnad 

och för att identifiera vad ett ord betyder måste man undersöka meningen där ordet 

förekommer. De minsta meningsbärande enheterna är korta läsbara meningar som 

tillsammans representerar det större sammanhang som de är tagna från (Ibid). 
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Meningsuppdelningarna styrs av en typ av regler som definierar hur man bör ta hänsyn till 

meningar beroende på hur de är uppbyggda. Det är dock nödvändigt att enheterna är läsbara 

och fortfarande förmedlar det budskap som representeras i texten. Med hjälp av våra 

uppdelningsregler ska en annan person kunna genomföra samma meningsuppdelningar som 

oss och materialet från våra enheter ska dessutom, i bästa fall, kunna rekonstruera den 

ursprungliga texten utan förlust (Ibid, s. 102). 

Syftet med att dela upp texten i olika meningsbärande enheter är för att underlätta analysen av 

kursplanerna. Detta innebär att man endast behöver ta hänsyn till en enhet åt gången istället 

för hela meningar som kan innehålla flera olika budskap. Analysen kommer med andra ord att 

utgå från de minsta meningsbärande enheterna eftersom de representerar den ursprungliga 

informationen. En närmare beskrivning av de regler vi har valt att använda för att dela upp 

texten finns presenterade i avsnittet ”genomförande” nedan. 

Kodningsenheter 

Minsta meningsbärande enheter består av en eller flera kodningsenheter som representeras i 

form av olika begrepp eller ord. Det är dessa begrepp som avgör hur vi kan kategorisera de 

minsta meningsbärande enheterna till våra tolkningar av kompetensdefinitionerna. Vidare 

innebär detta att man måste skapa tillförlitliga regler för hur man ska framställa analyserbara 

representationer på ett sådant sätt att andra personer ska kunna använda dem (Ibid, s. 126). 

För vår del betyder detta att vi måste bestämma ett sätt att tolka budskapet i de minsta 

meningsbärande enheterna för att kunna kategorisera dem, utifrån kodningsenheterna. 

En kodningsenhet definieras som "en specifik del av ett innehåll som kännetecknas genom att 

den placeras i en viss kategori" (Ibid, s. 100). Detta är enheter som är utmärkande för 

beskrivning, transkription, registrering eller kodning var för sig. Medan urvalsenheter skiljs åt 

för att inkluderas eller exkluderas från en analys, är kodningsenheterna av betydelse för att 

beskriva eller kategorisera (Ibid). Det är dock kategorierna som senare jämförs, analyseras, 

sammanfattas, och används som grund för avsedda slutsatser. 

I avsnittet “genomförande” nedan beskrivs hur vi har genomfört kategoriseringen utifrån de 

givna kodningsenheterna. Kortfattat kan man säga att vi har tagit fram olika kodningsenheter 

som vi anser tyder på en viss kompetens. Vid de tillfällen då dessa återfinns i textinnehållet 

ger detta en så kallad “kompetensträff”. De kodningsenheter som vi använder finns bifogade i 

bilagan. Där motiverar vi även varför dessa enheter hör till en viss kompetens. 
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4.1.2 Beskrivande exempel för de olika enheterna 

Urvalsenhet 

Då vårt urval inte utesluter några delar av texterna i matematik 1a, 1b och 1c samt 

ämnesplanen hör samtliga meningar i dessa avsnitt till vår analys. Som vi beskrivit tidigare tar 

vi dock inte med övriga kursplaner i matematik vilket medför att vi ändå gjort ett urval. Till 

skillnad från en urvalsenhet, som egentligen består av ett helt kursplansavsnitt (t.ex. centralt 

innehåll), presenterar vi endast en mening från urvalsenheterna för att visa på vårt 

tillvägagångssätt. Meningen nedan återkommer i matematik 1a, 1b och 1c: 

Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och 

verktyg. 

Minsta meningsbärande enhet 

Från exemplet ovanför är det möjligt att dela upp meningen i mindre meningsbärande enheter, 

dvs. korta meningar som endast syftar till ett av de olika målen som uttrycks i sammanhanget. 

Hur vi går till väga för att genomföra dessa meningsindelningar beskrivs närmare i avsnitt 4.2. 

Nedan presenteras de minsta meningsbärande enheterna som är möjliga att tolka ur 

exempelmeningen: 

 Strategier för matematisk problemlösning 

 Användning av digitala medier 

 Användning av digitala verktyg 

Kodningsenhet 

Kodningsenheterna baseras på de olika kompetensdefinitionerna och är begrepp som kan 

kopplas till de olika kompetenserna. Beroende på hur kodningsenheterna nämns i olika 

sammanhang är det möjligt att en och samma kodningsenhet ger utslag på olika kompetenser. 

Från exempelmeningen kan man urskilja följande kodningsenheter:  

 Strategier 

 Problemlösning 

 Digitala medier 

 Digitala verktyg 

Strategier är i detta fall ett exempel på en enhet som kräver hänsyn till meningens 

sammanhang. Detta beror på att strategier kan förekomma i olika former och måste tolkas in 

bland de andra kodningsenheterna i samma mening. I detta fall hör strategier till 

problemlösning och kategoriseras därefter. 
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4.2 Genomförande 

Vid operationaliseringen har vi kategoriserat varje minsta meningsbärande enhet till 

kompetenserna som ingår i de ramverk vi presenterat tidigare. Mer information om 

genomförandet beskrivs i de enskilda avsnitten som behandlar processen för uppdelning av 

minsta meningsbärande enheter och kategorisering. Vi generaliserar tillvägagångssättet så att 

beskrivningen inte enbart utgår från de begrepp som vi stött på.  

Detta möjliggör att andra kan ta del av vår metod och genomföra en likvärdig studie. 

4.2.1  Regler vid uppdelning till de minsta meningsbärande enheterna 

För att dela upp meningarna som förekommer i ämnesplan och kursplaner tar vi hänsyn till 

hur meningarna är uppbyggda. En mening består oftast av ett antal olika satser som vi har 

delat upp var för sig beroende på hur meningarna är uppbyggda. Grunden i vår metod att dela 

upp hela meningar till minsta meningsbärande enheter styrs oftast av begrepp som ingår i 

olika uppräkningar. Ett exempel på hur detta kan se ut visas nedan: 

Exempel 

Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och 

konstruktioner. 

Exemplet ovan består av två satser som delas upp av “i”. Den första satsen “Begreppen 

förhållande och proportionalitet” kan skrivas på två olika sätt, “begreppen förhållande” och 

“begreppen proportionalitet”. Dessa skall sedan kombineras med den andra satsen 

“resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner” som kan skrivas på fyra olika sätt. 

Detta innebär att man ur meningen kommer att kunna skriva “två gånger fyra” olika minsta 

meningsbärande enheter. Alla meningar, inklusive exemplen, i detta avsnitt är ordagrant 

kopierade från kursplanerna. 

 Begreppet (Begreppen) förhållande i resonemang. 

 Begreppet (Begreppen) förhållande i beräkningar. 

 Begreppet (Begreppen) förhållande i mätningar. 

 Begreppet (Begreppen) förhållande i konstruktioner. 

 Begreppet (Begreppen) proportionalitet i resonemang. 

 Begreppet (Begreppen) proportionalitet i beräkningar. 

 Begreppet (Begreppen) proportionalitet i mätningar. 

 Begreppet (Begreppen) proportionalitet i konstruktioner. 

I och med att meningarna delas upp i mindre enheter kan vissa plural i de ursprungliga 

meningarna behövas skrivas om till formen singular. De meningsbärande enheterna i 

exemplet innehåller denna omskrivning där de ursprungliga orden presenteras inom 

parenteser. 
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Vid jämförelser i en text skiljer sig uppdelningen på så sätt att vi behåller satsens struktur. 

Anledningen till detta är att jämförelsen ofta hänvisar till flera begrepp som måste finnas med 

i samma mening för att syftet ska framgå. 

Exempel 

Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna 

och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. 

Meningen består av tre olika satser, varav den sista satsen innehåller en jämförelse som vi inte 

väljer att dela upp i var sin enhet. Detta beror på att satsens uppbyggnad är beroende av två 

olika begrepp i sammanhanget då de ska jämföras med varandra.  

 Eleven kan skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. 

Håller man sig strikt till våra regler blir enheterna enligt följande: “Skilja mellan gissningar” 

och “Skilja mellan välgrundade påståenden”. Med denna utformning förlorar man syftet i 

meningen som enligt oss går ut på att skilja mellan två olika ting. 

På samma som ovan går det inte rent grammatiskt att skapa läsbara enheter genom att hålla 

sig strikt till de enkla regler vi utformat. Om man skulle följa våra regler i exemplet nedan 

innebär detta att en enhet blir ”begrepp mellan begrepp”. I sådana fall har vi valt att frångå 

vissa av reglerna för att skapa en betydelse som är samstämmig med syftet i texten, detta gör 

vi dock enligt våra tolkningar och det kan på så sätt skapa ett visst bortfall av information. 

Exempel 

Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa 

matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. 

 Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp för att lösa matematiska problem i 

karaktärsämnena i bekanta situationer. 

 Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp för att lösa problemsituationer i 

karaktärsämnena i bekanta situationer. 

 Eleven kan med viss säkerhet använda samband mellan begrepp för att lösa 

matematiska problem i karaktärsämnena i bekanta situationer. 

 Eleven kan med viss säkerhet använda samband mellan begrepp för att lösa 

problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. 

Ett annat tillfälle då det är lämpligt att frångå reglerna är då vi tolkat att satserna i en mening 

inte ska kombineras. I exemplet nedan är det “samt” som skiljer de två satserna åt, vilket 

innebär att de kommer att presenteras som två enskilda meningsbärande enheter. 

Exempel 

Eleven kan med säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt utförligt 

beskriva innebörden av dem med flera andra representationer. 

 Eleven kan med säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling 

 Eleven kan utförligt beskriva innebörden av dem med flera andra representationer 
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4.2.2 Specialfall 

I meningsuppdelningarna förekommer det vissa undantag eller specialfall ett fåtal gånger. Om 

en mening innehåller olika exempel i form av “till exempel” eller ”såsom” har vi valt att 

ignorera de angivna exemplen då dessa är till för att förtydliga snarare än att ge nödvändig 

information. Dessutom förekommer det enbart sådant innehåll i sex meningar av de totalt 191. 

Exempel 

Illustration av begreppen definition, sats och bevis, till exempel med Pythagoras sats och 

triangelns vinkelsumma. 

Uppdelningen i detta fall tar med andra ord bara hänsyn till definition, sats och bevis. Vi har 

valt att utelämna Pythagoras sats och triangelns vinkelsumma. 

Det finns även meningar där man ska arbeta med exempel inom ett område, i form av “med 

exempel från ...”. I dessa fall anser vi att de är viktiga för meningens betydelse och tar därför 

med dessa i våra uppdelningar. Sådana meningar förekommer dock endast tre gånger av de 

totalt 191. 

Exempel 

Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av 

sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och 

säkerhetsbedömningar. 

Till skillnad från föregående mening är spel, riskbedömningar och säkerhetsbedömningar 

med i de enheter som vi skapat ur denna mening. Detta beror på att de olika bedömningarna 

inte står i form av exempel utan som olika tillämpningsområden.  Med tanke på detta tar vi 

hänsyn till spel, riskbedömningar och säkerhetsbedömningar i de meningsbärande enheterna. 

Ett annat specialfall som endast förekommer totalt en gång i texten är formuleringen ”såväl 

ur” eller "som ur". 

Exempel 

Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska 

matematiken som sådan. 

 Den utvecklas ur praktiska behov att utforska matematiken som sådan 

 Den utvecklas ur människans nyfikenhet att utforska matematiken som sådan 

 Den utvecklas ur lust att utforska matematiken som sådan 

I detta fall tolkar vi ”som ur” på samma sätt som ett ”och”, vilket gör att meningen kan delas 

upp i tre delar som innehåller substantiven behov, nyfikenhet och lust. 
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4.2.3 Kategorisering av de minsta meningsbärande enheterna 

Vid genomläsning av de minsta meningsbärande enheterna har de jämförts med alla 

ramverkens kompetenser. Utifrån dessa har en metod konstruerats för att kategorisera 

enheterna. Metoden behandlar fyra steg för att definiera vilka/vilken kompetens som en 

minsta meningsbärande enhet innehåller. Samtliga steg i metoden tillämpas i inbördes ordning 

på varje minsta meningsbärande enhet. 

Steg 1 

I detta steg har vi undersökt om de minsta meningsbärande enheterna innehåller någon 

kodningsenhet som direkt går att återkoppla till kompetenserna, t.ex. 

problem/problemlösning, resonera/resonemang, procedur/procedurer, 

representera/representation/er, samband, kommunicera/kommunikation eller synonymer till 

dessa. En kodningsenhet, t.ex. ”problem”, kan endast få en träff inom ramverket MCRF, men 

kodningsenheten kan dessutom få en träff bland de kompetenser som inte räknas till MCRF. 

På detta sätt kan kodningsenheten ”problem” både höra till MCRF samt KOM-projektet 

och/eller Adding It Up. Då MCRF innehåller alla kompetenser som ingår i NCTM tar vi inte 

hänsyn till NCTM i analysen. Tabellen nedan visar hur kompetensträffarna fördelas i de fall 

när samma kodningsenhet kan kategoriseras till flera kompetenser. I tabellen presenteras dock 

endast de två kompetenser som kodningsenheterna kan kategoriseras till, i vårt 

analysdokument ingår samtliga kompetenser från alla ramverk även om de inte får någon 

kompetensträff. 

Figur 5 – Kodningsenheter som ger flera kompetensträffar 

Ramverk 
 Kompetenser i 

MCRF 
Kompetenser i 
andra ramverk 

Kompetenser  Problemlösning Begreppsförståelse 

Ursprunglig mening 
Dessa problem inkluderar ett 
fåtal begrepp och kräver 
enkla tolkningar. 

  

Minsta meningsbärande 
enhet 

Dessa problem inkluderar ett 
fåtal begrepp 

x x 

Minsta meningsbärande 
enhet 

Dessa problem kräver enkla 
tolkningar 

x  

Ur de meningsbärande enheterna kan man finna kodningsenheterna problem samt begrepp 

och enheten kategoriseras i sin tur till problemlösning och begreppsförståelse. Då den övre 

meningsbärande enheten innehåller både problem och begrepp kategoriseras denna till 

problemlösning i MCRF samt begreppsförståelse i Adding It Up. 
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Steg 2 

Nästa steg i processen är att se till innebörden av en kodningsenhet och dess roll i meningen. 

Detta innebär att det inte är en självklar kategorisering bara för att en kodningsenhet finns 

med. I exemplet ”Eleven kan formulera praxisnära matematiska problem” syftar meningen 

till att kunna formulera matematiska problem, vilket tydligt står i 

problemlösningskompetensen. Samtidigt är ”formulera” en kodningsenhet till symbol- och 

formalismkompetensen, vilket gör att man måste avgöra hur man ska tolka syftet i meningen. I 

detta fall anser vi att den enbart bör kategoriseras till problemlösning då vi tolkar att syftet 

med meningen är att formulera problem. Se bilaga där vi presenterar de olika 

kodningsenheterna. 

Steg 3 

Om meningarna inte har några tydliga kodningsenheter behöver man i detta steg analysera de 

minsta meningsbärande enheternas innebörd. Detta steg har utformats då en mening kan syfta 

till en eller flera kompetenser utan att nödvändigtvis nämna någon kodningsenhet. Ett 

exempel på detta är enheten ”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna 

utvecklar förmåga att arbeta matematiskt”. Denna är inte specifik för någon enskild 

kompetens, utan går snarare att tolka som en beskrivning av alla kompetenser inom 

matematik. På grund av detta ger den minsta meningsbärande enheten utslag på samtliga 

kompetenser. 

Steg 4 

Om inget av ovanstående steg lyckas kategoriserar vi enheten/meningen som icke 

kopplingsbar till någon kompetens, dvs. övrig text. I exemplet ”Matematik är ett verktyg inom 

vetenskap” nämns kodningsenheten ”verktyg” som i regel kategoriseras till 

hjälpmedelskompetens, i detta fall blir det inte en träff på någon kompetens då den inte 

överensstämmer med någon definition av kompetenserna. 

4.3 Metoddiskussion 

Vår metod baseras på en textanalys i vilken vi har tillämpat ett regelverk för att kunna anpassa 

tillvägagångssätt till den studie vi genomför. Dessa regler har vi själva konstruerat och 

anpassat till det innehåll som presenteras i kursplanerna, vilket innebär att de grundar sig i 

personliga tolkningar. Vi har försökt att presentera vårt tankesätt på ett så tydligt sätt som 

möjligt, men det kan fortfarande finnas oklarheter inom vissa områden för någon som vill 

genomföra en liknande studie. Personer kan tolka textinnehåll på olika sätt och syftet med 

våra regler är därför att begränsa tolkningsmöjligheterna så att personligt inflytande inte ska 

kunna påverka i lika stor utsträckning. Sedan kan det även finnas ytterligare 

meningsuppbyggnader i andra kursplaner, såsom Matematik 2 eller 3, där man kan behöva 

utveckla regelverket. 

Rapportens huvudsakliga fokus är att bygga vidare på Bergqvists forskning och att använda 

en liknande metod för att kunna jämföra resultaten på ett vetenskapligt sätt. Det är svårt att 

genomföra en liknande studie på ett identiskt sätt på grund av personliga tolkningar.  
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Vår kategorisering medför att man måste göra tolkningar av texten som kan bli väldigt 

subjektiva eftersom det svenska språket går att tolka på flera sätt. Detta gör att en liknande 

studie kan ha i stort sett samma utformning men ändå komma fram till resultat som skiljer sig 

från våra. För att försöka frångå möjligheten att genomföra subjektiva tolkningar har vi 

individuellt delat upp meningarna i enheter under arbetets gång för att jämföra om våra 

tolkningar av reglerna skiljde sig från varandra. Vid jämförelserna granskade vi våra enheter 

och diskuterade fram lämpliga tolkningar till de meningar som inte stämde överens. En del av 

dessa skillnader berodde på att våra meningar är tagna ur sitt sammanhang och gör att 

syftningar kan bli otydliga eller svåra att förstå. En textanalys likt den som vi och Bergqvist 

utfört kan anses som invecklad och svår att utföra eftersom Bergqvist själv påpekar 

svårigheten med olika texttolkningar vid uppdelning av de minsta meningsbärande enheterna 

(Bergqvist. E, m.fl. 2011, Competence Goals in Swedish Syllabuses for Mathematics, s.18). 

Denna svårighet nämns även i Niemis diskussion som menar att egna tolkningar kan påverka 

resultatets tillförlitlighet (Niemi. J, 2010, Matematik – Konsten att undvika räkning, sid 23). 

Vidare kan vi inte heller garantera att vi har läst och tolkat kompetensernas innebörd på 

samma sätt som andra personer kan tolka definitionerna. I MCRF ingår vanligtvis de 

kompetensrelaterade aktiviteterna (Lithner. J, m.fl., Mathematical competencies: a research 

framework, s. 160) vilket vi som tidigare sagt inte har tagit hänsyn till i vår studie. Detta kan 

bidra till att vi har tolkat kompetenserna ur ett smalare perspektiv jämfört med den 

ursprungliga beskrivningen.  

I vår studie tar vi hänsyn till flera olika ramverk vilket bidrar till en bredare uppfattning om 

vad matematiska kompetenser egentligen innebär. Detta medför även en djupare förståelse av 

kompetenserna som ökar sannolikheten att kategorisera enheterna på ett korrekt sätt. Som ett 

hjälpmedel till kategoriseringen skapade vi ett dokument för att ange vilka olika 

kodningsenheter som bör höra till de olika kompetenserna. Vidare skapades även ett annat 

dokument för att genomföra kategoriseringen av de valda kodningsenheterna. Detta har 

underlättat arbetsgången och gjort att vi har kunnat utföra vår analys på ett mer konsekvent 

sätt. 
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5. Resultat 

Avsnittet är indelat i rubriker enligt våra frågeställningar och presenterar insamlad data med 

hjälp av förklarande figurer.  

5.1 Frågeställning 1 – Förekomst av kompetenser i matematik 1 

I vilken utsträckning går innehållet i kursplanerna för matematik 1a, 1b och 1c samt 

ämnesplanen att tolka i form av matematiska kompetenser? 

För att undersöka utsträckningen av de matematiska kompetenserna i kursplanerna har vi tagit 

hänsyn till hur många gånger en eller flera kompetenser nämns i de minsta meningsbärande 

enheterna. I figur sex presenteras antalet ”kompetensträffar”, dvs. det sammanlagda antalet 

utfall hos kompetenserna i MCRF. 

Figur 6 

 

Figur 6 visar att kompetensträffarna är relativt jämnt fördelade mellan kursplanerna medan 

ämnesplanen innehåller betydligt färre kompetensträffar. Totalt visar diagrammet dock bara 

640 kompetensträffar av de sammanlagt 1042 kompetensträffarna vilket innebär att 402 av 

kompetensträffarna (ca 39 %) inte gav utslag på någon kompetens inom MCRF. 

Tittar man däremot på hur kompetensträffarna i samtliga ramverk, dvs. MCRF, NCTM, KOM-

projektet samt Adding It Up (se figur sju) i vår studie ser fördelningen annorlunda ut. 

Figur 7 
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Enligt figur sju kan man utläsa samtliga kompetensträffar i alla ramverk. Till skillnad från 

figur sex som endast visade 640 kompetensträffar, innehåller denna samtliga 1042 

kompetensträffar. Dock är det ytterligare 18 träffar som inte ger utslag på någon kompetens i 

något ramverk och kategoriseras till ”övrig text”, dessa motsvarar ca 1,7 % av alla 1042. 

Bortfallet på 1,7 % innebär att 98,3 % av innehållet går att kategoriseras till någon kompetens, 

utifrån detta kan man säga att det är ovanligt att ingen kompetens återfinns i kursplanerna. 

Om man tar hänsyn till ramverket MCRF går det att återfinna 640 av alla 1042 

kompetensträffar, vilket motsvarar ca 61 %. Däremot förekommer samtidigt även träffar i de 

övriga ramverken. De minsta meningsbärande enheterna som bara fått träffar inom de 

sexkompetenserna i MCRF står för ca 49 % av alla kompetensträffar, i de fallen förekommer 

inga andra träffar i något annat ramverk. För att förtydliga insamlad data som vi använt oss i 

de olika kursplanerna sammaställs detta i tabellen nedan. De minsta meningsbärande enheter 

som benämns ”enbart inom MCRF” har bara träffar på någon av de sex kompentenserna i 

MCRF. På samma sätt innebär ”enbart utanför MCRF” de kompetensträffar som bara går att 

återfinna bland de sex kompetenser som inte tillhör MCRF. 

Figur 8 – Sammanställning av insamlad data 

 Ämnesplan Matematik 1a Matematik 1b Matematik 1c Totalt 

Meningar 1 23 55 56 57 191 

MME 2 som enbart 
ger kompetensträffar 
inom MCRF 

26 114 101 109 350 

MME som enbart ger 
kompetensträffar 
utanför MCRF 

22 34 42 42 140 

Övriga MME 3 20 65 56 60 201 

MME som inte 
kategoriserats till 
någon kompetens 4 

10 2 4 2 18 

MME 78 215 203 213 709 

Kompetensträffar 
enbart inom MCRF 

26 112 101 109 348 

Kompetensträffar 
enbart utanför MCRF 

22 34 42 42 143 

Övriga 
kompetensträffar 5 123 149 138 144 551 

Samtliga 
kompetensträffar 

171 297 281 295 1042 

1 De ursprungliga meningarna som återfinns i ämnesplanen och kursplanerna för matematik 1a, 1b 

och 1c. Inget av innehållet har förändrats förutom att meningarna har tagits ur sin kontext. 

2 MME är förkortning av Minsta Meningsbärande Enhet. 
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3 Övriga MME är de som har kompetensträffar både inom och utanför MCRF.  Till dessa räknas dock 

inte de 18 MME som inte kategoriserats till någon kompetens. 

4 Detta innefattar de MME som kategoriserats till ”övrig text” och inte går att återkoppla till någon 

kompetens i samtliga ramverk. 

5 Övriga kompetensträffar betyder i detta fall de kompetensträffar som går att kategorisera till både 

MCRF och de andra ramverken. Kompetensträffarna som enbart går att återkoppla till MCRF eller 

andra ramverk räknas inte med i detta fall då dessa presenteras var för sig.
 

5.2  Frågeställning 2 – Fördelning av kompetenser i matematik 1 

Uttrycker kursplanerna i matematik 1a, 1b och 1c några kompetenser som är viktigare än 

andra och i sådana fall i vilken utsträckning? 

Första frågeställningen visade att innehållet i kursplanerna i de flesta fall går att återkoppla till 

en matematisk kompetens. Detta säger däremot ingenting om vilka kompetenser som 

representeras eller hur stor del de motsvarar av det totala antalet kompetensträffar.  Figur nio 

visar fördelningen av kompetensträffarna i matematik 1 så att det blir möjligt att avgöra de 

enskilda kompetensernas motsvarighet av innehållet i MCRF. 

Figur 9 - Fördelning utan ämnesplanen 

I matematik 1 är det tydligt att problemlösning och procedurhantering är de kompetenser som 

förekommer i störst utsträckning då dessa motsvarar över hälften av träffarna inom 

kompetenserna. Resultatet går att jämföra med de diagram som presenteras på nästa sida. 
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Figur 10 - Fördelning av de enskilda kursplanerna inklusive ämnesplanen 

Matematik 1a, 1b och 1c har en procentuell fördelning som påminner om fördelningen i hela 

matematik 1. Även här är det problemlösning och procedurhantering som motsvarar den 

största delen av kompetensträffarna. Procedurhantering är dock den kompetens som 

förekommer i betydligt större utsträckning än någon annan kompetens i matematik 1a, 1b och 

1c. Dock visar sig procedurhantering som störst i matematik 1a. Matematik 1a innehåller 

samtidigt en betydligt mindre andel sambandskompetens gentemot 1b och 1c. Bland 

kursplanerna i matematik 1 är det också möjligt utifrån resultatet att konstatera att 

representationskompetens återfinns i högre utsträckning i 1b, speciellt i förhållande till 1a. 

Generellt sett förekommer dock representation fler gånger i kursplanerna än i ämnesplanen. 

Inom matematik kan man vidare se att 1b och 1c är de kursplaner som förhåller sig mest lika 

varandra om man tar hänsyn till den procentuella fördelningen av kompetenserna. 

Ämnesplanen har en fördelning som skiljer sig avsevärt från kursplanerna i vissa avseenden. 

Samband är den kompetens som förekommer i störst utsträckning och är följd av resonemang 

som är den näst vanligaste kompetensen. Kommunikation förhåller sig konsekvent i det 

avseende att den alltid förekommer som näst minst i alla avseenden. Problemlösning har dock 

den mest konsekventa procentuella fördelningen eftersom den är ca 20 % i samtliga delar av 

figur tio.  
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Med tanke på att vi har tagit hänsyn till kvantiteten hos kompetensträffarna snarare än 

kvaliteten, går det att konstatera att problemlösning och procedurhantering förekommer 

oftare än övriga kompetenser. 

Om man ser till fördelningen av antalet kompetensträffar utanför MCRF är den däremot inte 

lika jämn. Kompetensträffarna är totalt 143 stycken vilket motsvarar 14 % av samtliga 1042 

träffar. Dessa fördelar sig enligt figur elva som sammanfattar alla kursplaner samt 

ämnesplanen. 

Figur 11 - Fördelning av alla kursplaner samt ämnesplanen 

 

Ur detta diagram kan man se att begreppsförståelse är den kompetens som utgör den största 

delen av kompetensträffarna utanför MCRF, följd av hjälpmedelskompetens. Modellering, 

symbol- och formalismkompetens samt tankegångskompetens är de delar som får betydligt 

mindre utrymme i kursplanerna. Det går i detta fall att säga, om man tar hänsyn till antalet 

kompetenser, att begreppsförståelse anses vara en av de viktigare kompetenserna de gånger 

MCRF inte går att tolka in i kursplanerna. 

5.3  Frågeställning 3 – Jämförelse mellan matematik 1/matematik A 

Vilka likheter/skillnader kan man hitta om man jämför matematik 1 med matematik A ur 

ett kompetensperspektiv? 

I tidigare frågeställningar har vi utgått från antalet kompetensträffar för att presentera våra 

resultat. Dessa kompetensträffar innehåller dock kompetensen procedurhantering som inte 

presenteras i samband med andra kompetenser inom MCRF i Bergqvists resultat. För att svara 

på frågeställningen så korrekt som möjligt bortser vi därför från procedurhantering när vi 

jämför resultaten. Dessutom utgår Bergqvist från antalet minsta meningsbärande enheter som 

ger utslag inom kompetensramverket, vilket vi även tar hänsyn till. Figuren nedan visar hur 

vår fördelning av de minsta meningsbärande enheterna med minst en kompetensträff ser ut 

gentemot Bergqvists resultat. 
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Figur 12 – Fördelning av MME med minst en kompetensträff inom MCRF 

* Övrigt motsvarar de minsta meningsbärande enheter som inte gick att kategorisera till 

någon av de fem kompetenserna som Bergqvist utgår från i ramverket MCRF. 

För vår del innehåller kursplanerna totalt 1042 kompetensträffar och dessa kommer i själva 

verket från 709 olika minsta meningsbärande enheter. Av dessa är det dock bara 332 som har 

minst en kompetensträff inom MCRF, övriga träffar tillhör andra ramverk. Denna andel 

motsvarar att ca 47 % av enheterna går att återkoppla till kursplanerna, vilket skiljer sig från 

de 59 % som förekommer i Bergqvists resultat (Bergqvist. E m.fl., 2011, Competence Goals 

in Swedish Syllabuses for Mathematics, s 13). I vårt fall kan man återfinna MCRF:s 

kompetenser i mindre än hälften av alla minsta meningsbärande enheter medan de i 

Bergqvists resultat återfinns i majoriteten av alla enheter (59 %). 

I figur tolv kan man se att ämnesplanen för matematik A innehåller de tre delarna Ämnets 

syfte, Mål att sträva mot samt Ämnets karaktär och uppbyggnad. 

I ämnesplanen för matematik 1 återfinns endast de två delarna Ämne matematik och Ämnets 

syfte. Om man sammanställer de tre delarna som återfinns i ämnesplanen för matematik A 

representerar dessa 19 % av alla enheter med minst en kompetensträff, samma procentsats i 

ämnesplanen för matematik 1 motsvarar 5 %. 
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Utifrån figuren kan man också säga att kursplanen för matematik A (Mål att uppnå och 

Betygskriterier) motsvarar 40 % av alla enheter med minst en träff, i kursplanerna för 

matematik 1 motsvarar samma andel (Centralt innehåll och Kunskapskrav) 42 %. Den 

kategori som vi valt att benämna Övrigt förhåller sig störst i matematik 1 och skiljer sig med 

12 % gentemot matematik A. 

Vad gäller fördelningen av de minsta meningsbärande enheterna mellan ämnesplan och 

kursplan presenterar Bergqvists studie att det i den gemensamma ämnesplanen totalt går att 

återkoppla 37 % av alla enheter till åtminstone en kompetens. Samma fördelning motsvarar 

79 % i kursplanen för matematik A. Om man jämför detta med vårt resultat säger det att 46 % 

av enheterna i ämnesplanen och 47 % av kursplanerna för matematik 1a, 1b och 1c går att 

återkoppla till minst en kompetens. Vidare visar också Bergqvist att fördelningen mellan 

avsnitten i kursplanen för matematik A skiljer sig något vad gäller antalet enheter som ger en 

kompetensträff. Inom mål att uppnå är det 75 % av enheterna som ger minst ett utslag, medan 

det i betygskriterierna motsvarar 83 %. Detta visar på en relativt jämn och hög fördelning av 

kompetensträffarna. 

Matematik 1 har ett liknande upplägg som matematik A genom att 1a, 1b och 1c är uppdelade 

i två delar, med den skillnaden att delarna benämns centralt innehåll och kunskapskrav. 

Däremot skiljer sig matematik 1 från matematik A då kompetenserna inte återfinns i lika stor 

utsträckning. I centralt innehåll går det att koppla 35 % av enheterna till minst en kompetens 

och i kunskapskraven är samma andel 54 %. Ser man till Bergqvists resultat är våra 

procentsatser lägre och skiljer sig mer från varandra. Resultaten nedan som berör matematik 

A är hämtad från Bergqvists studie (Bergqvist. E m.fl., 2011, Competence Goals in Swedish 

Syllabuses for Mathematics, s 13). 

Figur 13 - Fördelning av MME med minst en kompetensträff inom MCRF för Matematik A och Matematik 1 

 
MME MME med minst en kompetensträff Procentuell fördelning 

Matematik A    

Ämnets syfte 16 6 38 % 

Mål att sträva mot 53 35 66 % 

Ämnets karaktär och 
uppbyggnad 

92 19 21 % 

Mål att uppnå 76 57 75 % 

Betygskriterier 92 76 83 % 

Totalt 329 193 59 % 
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Figur 13 forts. 
   

 MME MME med minst en kompetensträff Procentuell fördelning 

Matematik 1    

Ämne - matematik 10 3 30 % 

Ämnets syfte 68 33 49 % 

Centralt innehåll 229 80 35 % 

Kunskapskrav 402 216 54 % 

Totalt 709 332 47 % 

Utifrån de data som presenteras i denna frågeställning kan man säga att det är vanligare att 

någon kompetens förekommer inom matematik A än inom matematik 1, dock visar båda 

resultaten på att kompetenserna förekommer i högre grad i betygskriterierna/kunskapskraven 

än i mål att uppnå/centralt innehåll. 

6. Diskussion 

I denna del kommer vi att diskutera resultatets samt vilka bakomliggande variabler som 

eventuellt kan påverka det data som vi presenterar i föregående avsnitt. En viktig aspekt i 

detta är att argumentera om det framtagna resultatet är rimligt, men även om det verkligen ger 

svar på de forskningsfrågor som rapporten bygger på. Detta avsnitt kommer att inledas med 

en diskussion om vilka svårigheter vi har stött på under arbetets gång och vad vi möjligtvis 

skulle kunna gjort annorlunda. 

6.1 Resultatanalys 

Mycket av resultatet går att sammanfatta utifrån figur tio som presenterar 

kompetensfördelningen inom ämnesplanen samt kursplanerna för matematik 1. Som vi nämnt 

tidigare i resultatet skiljer sig kursplanen för matematik 1a från 1b och 1c i vissa avseenden. 

Anledningen till att matematik 1a innehåller mer procedurhantering och mindre samband kan 

bero på att kursplanen är utformad för yrkesförberedande program (Skolverket, 2011, 

Kommentarer till gymnasieskolans ämnesplan i matematik, s. 6). Bland yrkesförberedande 

program kan man tänka sig att det finns högre krav att kunna utföra korrekta uträkningar än 

att kunna se och arbeta med matematiska samband. Matematik 1b och 1c skiljer sig inte 

nämnvärt mellan varandra vilket, på liknande sätt som för matematik 1a, skulle kunna 

förklaras genom att de är utformade för studieförberedande program (Ibid). Om man inriktar 

sig mot högre utbildningar än gymnasiet är det sannolikt att det krävs matematisk kompetens 

som grundar för djupare och mer avancerad kunskap inom matematik. 
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Inom de olika styrdokumenten skiljer sig ämnesplanen i relativt hög grad gentemot 

kursplanerna. En anledning till denna skillnad kan bero på att ämnesplanen fungerar som ett 

tillägg till kursplanerna och att det därför inte är intressant att den har samma innehåll som 

kursplanerna. Dock kan vi inte uttala oss om textens kvalitativa egenskaper eftersom vår 

studie enbart inriktar sig mot en kvantitativ textanalys. 

Även fast det finns stora skillnader mellan ämnesplan och kursplaner, men även mellan 

kursplanerna, förekommer procedurhantering som störst i alla dessa delar. Procedurhantering 

innebär att kunna hantera matematiska tillvägagångssätt och det verkar det är denna egenskap 

hos eleverna som prioriteras. Ett annat perspektiv att belysa samma område är att 

procedurhantering är en bred kompetens som är enkel att tolka in i ämnesplanen och 

kursplanerna. Begrepp såsom metod och räkna förekommer på många ställen i innehållet. 

6.2 Svårigheter vid enhetsindelning 

Ramverket MCRF har ganska avgränsade kompetensdefinitioner, men det finns fortfarande 

kompetenser inom andra ramverk som överlappar varandra till viss del eftersom de nämner 

liknande kunskaper. Detta skapar ett problem då man försöker definiera en särskild 

kompetens. Vi har utgått ifrån den kompetens som vi anser har bäst överensstämmelse med 

budskapet, vilket precis som de minsta meningsbärande enheterna också grundar sig i 

tolkningar. Dessa tolkningar bidrar till att det kan uppstå en viss felmarginal. 

Kodningsenheterna är den del av analysen som kategoriseringen bygger på, men trots dessa 

kodningsenheter har det inte alltid varit självklart hur man ska kategorisera de minsta 

meningsbärande enheterna.  Detta återkommer även i Bergqvists studie som menar att de 

minsta meningsbärande enheterna ibland kunde ha flera betydelser (Bergqvist. E, m.fl., 2011, 

Competence Goals in Swedish Syllabuses for Mathematics, s.18). Anledningen till detta kan 

delvis bero på att kursplanerna har varit otydliga i sitt budskap eller att vi möjligtvis har 

formulerat de minsta meningsbärande enheterna på ett sådant sätt som gjort att budskapet har 

blivit vagare. Oavsett orsak har det påverkat vårt resultat genom att vissa minsta 

meningsbärande enheter inte har gett utslag på någon kompetens alls. Nedan följer ett 

exempel på detta: 

Exempel 

Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. 

 Matematik är även ett verktyg inom vetenskap 

 Matematik är även ett verktyg för olika yrken 

I ett sådant här fall ger ingen av de två minsta meningsbärande enheterna någon 

kompetensträff inom ramverken. Mest troligt beror detta på meningens ursprungliga kontext 

och inte hur vi har formulerat de meningsbärande enheterna eftersom begreppen vetenskap 

och yrken inte förekommer i någon kompetensdefiniton. 
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Verktyg hör egentligen till hjälpmedelskompetens men påverkats av sammanhanget som 

syftar på vetenskap och olika yrken. Detta innebär att de minsta meningsbärande enheterna 

inte går att kategoriseras till någon kompetens och klassas istället till “övrig text”. 

6.3 Jämförelse med andra studier 

I detta avsnitt jämförs vår studie med de olika studier som presenteras i bakgrunden. Syftet 

med jämförelserna är att undersöka om det finns några skillnader i studierna och vad dessa 

eventuella skillnader/likheter kan bero på. 

6.3.1 Jämförelse med Bergqvist 

När vi utgår ifrån MCRF för att kunna jämföra vår studie med Bergqvist tar vi hänsyn till fem 

av de sex kompetenser som ingår i ramverket. Detta gör vi för att efterlikna Bergqvists 

resultat som inte presenterar kompetensen procedurhantering tillsammans med övriga 

kompetenser inom MCRF. 

Som vi nämnt i bakgrunden ingår problemlösningskompetens och resonemangskompetens i 

alla ramverk, men vid jämförelser mellan MCRF och andra ramverk tar vi inte hänsyn till att 

de återfinns även där. Vi har med andra ord valt att utgå ifrån MCRF:s definition snarare än 

att göra en sammanställning av samtliga definitioner. Anledningen till detta är att vi enbart 

vill få en uppfattning om vilka kompetenser som ger utslag de gånger då MCRF inte 

motsvarar någon del av kursinnehållet. Det hade varit av större vikt att ta med alla 

kompetenser inom alla ramverk om man ville göra en fullständig jämförelse mellan dem för 

att undersöka vilket ramverk som går att koppla till innehållet i störst utsträckning. Detta 

skulle dock vara en helt annan studie än den vi utfört.  Med det tillvägagångssätt som vi valt 

kan man fortfarande jämföra vår studie med Bergqvists eftersom vi erhåller liknande resultat. 

En av de delar vi nämnde i inledningen handlade om hur stukturkommentarerna beskrev de 

nya kursplanernas utformning. Enligt både strukturkommentarerna för matematik (Skolverket, 

2011, Kommentarer till gymnasieskolans ämnesplan i matematik, s. 1) samt Mattebron 

(http://mattebron.ncm.gu.se/node/574) är kursplanerna från 2011 inriktade mot kompetenser. 

En del i denna förändring är att ”mål att uppnå” i matematik A benämns “centralt innehåll” i 

matematik 1. I centralt innehåll är innehållet indelat under kompetensinriktade kursmål, t.ex. 

rubrikerna geometri och problemlösning.  I ”mål att uppnå” presenteras innehållet i en och 

samma lista med mål som elever skall ha uppnått.  

Bergqvists studie presenterar att 37 % av innehållet i den gemensamma ämnesplanen går att 

koppla till minst en kompetens, medan detta i vårt fall motsvarar 46 % (Bergqvist. E, m.fl., 

2011, Competence Goals in Swedish Syllabuses for Mathematics, s. 13). Vad gäller 

kursplanerna har vi en lägre siffra, 47 % gentemot 79 %. Dessa procentsatser motsvarar ett 

genomsnitt på 58 % för Bergqvist och 46,5 % i vår studie. 

Det genomsnittliga resultatet går att tolka som att de nya kursplanerna trots Skolverkets 

uttalande (Skolverket, 2011, Kommentarer till gymnasieskolans ämnesplan i matematik, s. 1) 

om kompetensinriktade mål, inte uttrycks i form av kompetenser i högre utsträckning än i 

matematik A. 

http://mattebron.ncm.gu.se/node/574
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I ämnesplanen verkar det däremot som att de nya matematikkurserna uttrycker innehållet på 

ett sätt som gör det lättare att tolka in fler kompetenser. Då ämnesplanen är ett tillägg till 

samtliga kursplaner, inte bara matematik 1, är det relevant att denna del har hög andel 

kompetenser. Detta medför att det är en av de viktigaste enskilda ökningarna och talar på så 

sätt för en positiv utveckling av kursplanerna. Ser man till våra resultat med hänsyn till 

kompetensen procedurhantering är dock procentsatserna betydligt högre, detta beror på att 

procedurhantering är den vanligaste kompetensen i matematik 1. 

Om man åsidosätter de förändringar som finns mellan matematik A och matematik 1 gällande 

struktur och innehåll, kvarstår vår egen påverkan på kursinnehållet. Även om vi har försökt att 

använda en liknande metod som Bergqvist är det möjligt att våra sätt att tolka kursplanerna 

skiljer sig från varandra. Som vi nämnde tidigare i diskussionen är det svårt att frångå den 

subjektiva påverkan vid tolkning av text, detta kan då innebära att resultatet skiljer sig åt 

beroende på vem som genomför textanalysen. 

Frågeställning 3 i Bergqvists studie (Bergqvist. E m.fl., 2011, Competence Goals in Swedish 

Syllabuses for Mathematics, s. 17) beskriver att kompetenserna problemlösning, 

kommunikation, matematiska modeller och matematikens idéhistoria framhålls som viktiga 

inslag i matematik. Detta grundar sig på en kvalitativ textstudie där man granskat hur 

innehållet uttrycker lärandemålen. I vår studie genomför vi ingen kvalitativ studie på 

kursplansinnehållet, utan vi utgår istället från vår kvantitativa analys för att svara på den 

andra frågeställningen. Från figur nio är det tydligt att procedurhantering och problemlösning 

är de två kompetenser som uttrycks i störst utsträckning, vilket även, i vår mening, innebär att 

de uttrycks som särskilt viktiga. Ser man till kompetenserna inom figur tio visar denna 

fördelning att matematik 1a, 1b samt 1c överensstämmer med figur nio. 

Ämnesplanen visar dock en annan fördelning där det istället är möjligt att påstå att 

kompetenserna procedurhantering och samband kan tolkas som särskilt viktiga. Jämfört med 

Bergqvists betoningar inom matematik A är det i vårt fall endast problemlösning som 

stämmer överens. 

6.3.2 Jämförelse med Niemi 

Niemis studie grundar sig på ramverket MCRF, hon har skapat minsta meningsbärande 

enheter och senare kategoriserat dessa till kompetenserna inom MCRF med hjälp av olika 

nyckelord. Då Niemi har utgått ifrån de finska kursplanerna i åk 1 till åk 6 gör detta att en 

resultatjämförelse inte säger så mycket eftersom vår undersökning inriktar sig mot gymnasiet. 

Dock har Niemis tillvägagångssätt många likheter med vår metod (Niemi. J, 2010, Matematik 

– Konsten att undvika räkning, sid 19-24). Det Niemi benämner nyckelord är i vårt fall 

“kodningsenheter”, och även om hon inte redovisar exakt hur hon går tillväga med detta 

påminner det mycket om vår indelning. 

En skillnad mellan våra resultat är att Niemi har en relativt jämn kompetensfördelning (Ibid, 

s. 30) medan vårt resultat till största del består av två kompetenser. Detta kan tolkas på många 

olika sätt, men finska elever har en mångårig historia med goda placeringar inom matematiska 

undersökningar. 
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Om man utgår ifrån tidigare PISA-undersökningar 

(http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/02/25/finska-larare-har-hogre-

status) så kan man läsa att de finska eleverna är en av de absolut bästa i världen inom 

matematik, vilket kan tala för att deras skolstruktur är gynnsam för matematiskt lärande. Detta 

talar inte för att vår fördelning är felaktig, utan snarare att den skiljer sig från den finska 

kompetensfördelningen och att den finska eventuellt är att föredra. 

Naturligtvis finns det fortfarande utrymme för felaktigheter i både vår och Niemis studie som 

påverkar resultatet. Dessa felmarginaler är svåra att uppskatta och kan betyda att ingen av 

våra studier är fullständigt korrekta. 

6.4 Kompetensrelaterade aktiviteter 

Med tanke på att vi har bortsett från de kompetensrelaterade aktiviteterna kan detta förklara 

varför vi har färre kompetensträffar än Bergqvist. Samtidigt kan bortfallet också innebära att 

vi har kategoriserat de minsta meningsbärande enheterna på olika sätt. Jämförelsen mellan 

våra studier blir på så sätt inte fullständig eftersom man bör ta hänsyn till att resultaten kan 

skilja sig beroende på hur man har tolkat kompetenserna. 

Som Johansson presenterar i sin studie visade eleverna främst styrkor inom aktiviteterna göra 

och tolka medan aktiviteten bedöma var en brist hos många (Ibid, s. 45). Om vi hade tagit 

hänsyn till de kompetensrelaterade aktiviteterna är det möjligt att vi kunnat erhålla samma 

slags fördelning som Johansson. Samtidigt hade det också varit möjligt att vårt resultat låg 

närmare Bergqvists kompetensfördelning. Detta är dock endast spekulationer och det är svårt 

att kunna gissa hur resultatet skulle ha sett ut med de kompetensrelaterade aktiviteterna. 

Något som är säkert är dock att kompetensdefinitionerna hade blivit bredare, vilket både hade 

kunnat gynna och försvåra beroende på om definitionerna blivit tydligare eller mer 

överlappande. 

6.5 Kompetenser som endast gav träffar utanför MCRF 

Vid de tillfällen då ramverket MCRF inte gick att tolka in i kursplansinnehållet förekom det 

fortfarande kompetensträffar utanför detta ramverk. I figur elva kan man se att kompetenserna 

begreppsförståelse och en positiv inställning till matematik motsvarar de största procentuella 

andelarna kompetensträffar utanför MCRF. Detta kan bero på att kursplanerna, i många delar, 

nämner att man ska kunna hantera begrepp på olika sätt. Samma sak gäller för en positiv 

inställning till matematik då denna definition är ganska vid och är möjlig att tolka in i många 

fall när kursplanerna nämner praktisk nytta och användning av matematik. Vad gäller 

modelleringskompetens, symbol- och formalismkompetens samt tankegångskompetens 

motsvarar de en väldigt liten del av innehållet. Anledningen till detta kan vara att budskapet i 

definitionerna inte framgår lika tydligt som de andra, eller så är det vår tolkning av dem som 

inte ger dem så många träffar som de egentligen bör få. 

De fall då vi endast får kompetensträffar utanför MCRF är tillräckligt många till antalet för att 

kunna räknas som en betydande del av analysen och gör det möjligt att dra slutsatsen att 

MCRF inte täcker upp hela kompetensspektrat. 

about:blank
about:blank
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Detta medför att man börjar resonera i vilken mån det räcker med kompetenserna i MCRF 

eller om man bör ta hänsyn till ett bredare kompetensperspektiv. Det kanske vore lämpligt att 

utforma ett ramverk som innehåller fler kompetenser för att i så stor mån som möjligt 

beskriva vad det innebär att kunna matematik. Bland ramverken finns många kompetenser 

som liknar varandra, men det finns även ett flertal som är unika i den mån att de återfinns i 

endast ett av de ramverk vi undersökt.  

Från Adding It Up är en positiv inställning till matematik ett exempel på en sådan unik 

kompetens som har få likheter med någon annan. Detta innebär att det inte räcker med att de 

olika definitionerna liknar varandra eftersom de ändå uttrycker olika lärandemål. 

6.6 Minsta meningsbärande enheter som inte gav utslag inom 

något ramverk 

Som vi presenterar i resultatet är det 18 (1,7 %) minsta meningsbärande enheter som inte ger 

utslag på någon kompetens överhuvudtaget bland ramverken. Den intressanta aspekten i detta 

är inte enbart antalet minsta meningsbärande enheter, utan även vilket budskap som 

presenterades i de sammanhang då vi ansåg att de inte gav något utslag. 

Sammanfattat kan man räkna upp fyra olika områden där detta förekommer: 

 Historiskt/kulturellt perspektiv 

 Matematik som verktyg inom olika områden 

 Utveckling av kreativitet 

 Undervisningens utformning 

Gemensamt för alla dessa delar i kursplanerna är att de inte uttrycker sig som specifika för 

matematik eller nämner något innehåll som inte går att koppla till någon kompetens. I vissa 

fall är det dessutom syftningar till tidigare meningar eller delar av meningar som gör att 

sammanhanget försvinner, ett exempel på detta är “Eleven kan med enkla omdömen 

utvärdera alternativ till dem”. Denna del av innehållet syftar egentligen till olika 

tillvägagångssätt och alternativ till dem, men som minsta meningsbärande enhet försvinner 

detta budskap och förmedlar ingenting som direkt går att återkoppla till någon av våra 

tolkningar av kompetenserna. Då en syftning pekar på något tidigare nämnt kan det kan vara 

otydligt att veta vilket ord som syftningen pekar mot. För att utreda vad en syftning innebär 

behöver man göra en tolkning som vi vill undvika eftersom det inte är säkert att man väljer 

korrekt ord. Felaktiga syftningar kan i sin tur även leda till felaktiga resultat. På grund av 

risken att göra en subjektiv tolkning har vi istället valt att bortse från dessa enheter och 

kategoriserat dem till ”övrig text”. 

Det är möjligt att vårt bortfall av kompetensträffar beror på vår tolkning av 

kompetensdefinitionerna, den främsta faktorn i detta skulle kunna förklaras av att vi inte har 

tagit hänsyn till de kompetensrelaterade aktiviteterna som vanligtvis ingår i MCRF. 
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6.7 Framtida forskning 

Om man är intresserad av att utveckla denna studie och bygga vidare på det resultat vi 

presenterar kan det vara möjligt att undersöka hur vida lärare uppfattar kursplanerna för 

matematik 1. Lärarnas uppfattningar går sedan att jämföra med hur olika kompetensstudier 

skildrar kursplanerna för att få en bild av hur insatta lärare är i kursplanerna och vilket syn de 

har på dessa. En sådan studie skulle i sådana fall likna Skolinspektionens studie som nämns i 

inledningen. 

Utifrån våra erfarenheter är det är fördelaktigt att man försöker hålla sig nära den studie man 

tänkt jämföra med för att få ett så tydligt resultat som möjligt. Detta gör att man bör ta hänsyn 

till de kompetensrelaterade aktiviteterna i MCRF i en fortsatt studie för att stärka resultatets 

validitet.  
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Bilagor 

De avsnitt som presenteras nedan innehåller kompetenser som ingår i ramverken MCRF, 

Adding It Up samt KOM-projektet. Kodningsenheterna är den del av innehållet som vi själva 

har skapat utifrån innehållet i kursplanerna för att kunna utföra vår operationalisering. 

Bilaga A - Kodningsenheter till kompetenserna i MCRF 

För att förklara hur vi har valt att kategorisera de minsta meningsbärande enheterna 

presenterar vi i detta avsnitt de kodningsenheter som hör till respektive kompetens. 

Kompetenserna har även en förklarande text som motiverar valet av kodningsenheter. 

Problemlösning 

 Problem 

 Problemlösning 

 Problemsituationer 

De tre kodningsenheterna som vi valt ut till denna kompetens nämner alla problem på något 

sätt. Anledningen till detta urval är på grund av att vi anser att problemlösning inte nämns i 

någon annan form. 

Resonemang 

 Logik 

 Resonemang 

 Argumentera/argumenterar 

 Granskning 

Resonemang är en kompetens som bland annat beskriver förmågan att motivera val och 

slutsatser samt avgöra vad som är rimligt att göra. Med tanke på detta är det möjligt att tolka 

in begrepp såsom logik, resonemang och argument på ett sätt som stämmer överens med 

definitionen. Att granska innebär även det att man analyserar något och på så sätt resonerar 

om dess rimlighet. 

Procedurhantering 

 Metoder 

 Strategier 

 Procedurer 

 Tillvägagångssätt (hur man avrundar) 

 Lösa 

 Beräkning/beräkningar 

 Upptäcker/korrigerar misstag 

 Resultatets rimlighet 

 Värdera resultat 
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Eftersom procedurhantering beskrivs som att hantera matematiska 

utföranden/tillvägagångssätt är det möjligt att se begreppen metoder, strategier och 

procedurer som synonymer till detta. De syftar alla till hur man väljer att gå till väga för att 

utföra en uträkning av något slag. 

Representationer 

 Uttryck 

 Geometriska objekt 

 Representation/representationer 

 Presenteras 

 Enheter 

 Hantering (av representationer) 

 Behandling (av enheter) 

 Transformationer 

 Formler 

Kompetensen presenteras som förmågan att hantera matematiska enheter vilket gör att man 

utifrån detta kan tolka in kodningsenheterna till denna beskrivning. Anledningen till detta är 

eftersom dem berör olika presentationer av matematik samt förmågan att hantera matematiska 

enheter eller att ha kunskap om deras egenskaper. 

Samband 

 Mönster 

 Samband/sambanden 

 Skillnader 

 Relatera 

De fyra olika kodningsenheterna ovan går att koppla till förmågan att se samband mellan 

olika ting inom matematik. Enheterna mönster och relatera kan ses som synonymer till 

samband medan enheten skillnader handlar om att kunna utesluta vilka delar som inte ingår i 

ett samband. 

Kommunikation 

 Kommunikation 

 Kommunicera 

 Uttrycker 

 Ord 

 Tal 

 Skrift 

 Handling 

 Uttryckssätt 
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Kommunikation handlar om att förmedla information till en eller flera mottagare. 

Informationsutbytet sker genom ett medium, exempel på detta är ord, tal, skrift och handling. 

Uttryckssätt är vidare hur man väljer att framföra informationen. 

Bilaga B - Kodningsenheter till kompetenserna i KOM-projektet 

Modelleringskompetens 

 Modell/modeller/modells 

 Konstruktioner 

Kortfattat beskriver KOM-projektet modelleringskompetensen som förmågan att kunna 

analysera och avkoda olika modeller. Kodningsenheterna till denna kompetens är inriktade 

mot denna definition och rör innehåll som på något sätt nämner modeller eller konstruktioner. 

Symbol- och formalismkompetens 

 Språk 

 Formler 

 Formuleringar 

 Symboler 

Då denna förmåga behandlar egenskapen att kunna tolka, förstå och översätta matematiskt 

språk i form av symboler och formler har vi valt att ta hänsyn till kodningsenheter som 

kopplas till denna kompetensbeskrivning. 

Tankegångskompetens 

 Generaliserbarhet 

 Påståenden (t.ex. skillnader mellan gissningar och påståenden) 

I ramverket beskriver man detta som att kunna tänka matematiskt, dvs. att utvidga synen på 

matematiska koncept och att se dess egenskaper. Detta syftat bland annat till förmågan att 

generalisera resultat och att kunna skilja på olika matematiska påståenden. 

Hjälpmedelskompetens 

 Teknik (använda) 

 Informationsteknik 

 Medier (använda) 

 Verktyg (Hantera/använda) 

 Hjälpmedel (använda) 

 Kalkylprogram 

Vi valt att tolka in i denna kompetens för alla minsta meningsbärande enheter som nämner 

hjälpmedel i någon form. Kodningsenheterna ovan handlar alla om att man ska använda dessa 

inom matematik för att få vidare kunskap. 
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Bilaga C - Kodningsenheter till kompetenserna i Adding It Up 

En positiv inställning till matematik 

 Behov 

 Nyfikenhet 

 Lust 

 Användning av matematik (t.ex. för individ och samhälle) 

 Betydelse 

 Tilltro 

 Matematikens möjligheter 

 Matematikens begränsningar 

En positiv inställning till matematik handlar om att se nyttan med matematik i samhälle och 

vardagsliv, därför har vi kategoriserat kodningsenheterna som nämner att se matematik i 

positivt bemärkelse till denna kompetens. 

Begreppsförståelse 

 Begrepp/begreppet 

 Matematiska sammanhang 

Begreppsförståelse grundar sig i att man ska ha en förståelse för matematiska idéer och i vilka 

sammanhang de är användbara. Begrepp är centralt i kompetensbeskrivningen vilket gör att vi 

har valt ut detta som en kodningsenhet. Vad gäller matematiska sammanhang syftar vi främst 

till det innehåll i kursplanerna som nämner att man ska ha en förståelse för i vilka 

sammanhang matematik är användbart. 


