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Sammanfattning 
 

I detta arbete undersöks vilka kompetenser som testas i lärargjorda matematikprov i 

gymnasieskolan. Studien är gjord inom Matematik A, eftersom den nya kursplanen kom ut 

sommaren 2011 och de flesta lärarna har inte hunnit göra något prov inom Matematik 1 som den 

nya kursen heter. De kompetenser som används i denna studie är beskrivna av Palm, Bergqvist, 

Eriksson, Hellström och Häggström (2004). Studien är helt byggd på analys av proven från 

kompetenserna, vilket betyder att inga intervjuer, enkäter eller annat har gjorts. Först löstes alla 

uppgifter för att få en förståelse i vad uppgifterna testar. Sen kategoriserades uppgifterna med hjälp 

av texten i uppgiften och vad som krävdes för att lösa uppgifterna.  

Utifrån analysen av tjugo prov framkom att proven som lärarna gör innehåller långt ifrån alla 

kompetenser, samt att skillnaden mellan vilka kompetenser som prövas i de två områdena geometri 

och algebra inte var så stor. Slutligen visade det sig att det fanns en stor skillnad i vilka kompetenser 

som testades i G uppgifter respektive VG-MVG uppgifter. 
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1 Inledning 
 

Under mina VFU-Perioder (verksamhetsförlagd utbildning) har jag sett en rad olika typer av prov som 

både yngre och äldre lärare har konstruerat. Vissa plockar ihop uppgifter från läroböcker, några tar 

med frågor från nationella prov medan andra hittar på egna frågor. En annan observation jag gjort är 

att de lärare som har arbetat länge inom skolan ofta har en stomme till hur deras prov ska se ut, 

detta gör att de snabbt sätter ihop ett prov dagen innan de ska ges. Det som jag sett har gjort att jag 

blivit intresserad av just provkonstruktion. Vad är det som testas i uppgifterna egentligen?  

I detta arbete så undersöks i vilken utsträckning matematiska kompetenser testas genom prov som 

är konstruerade av gymnasielärare. De kompetenser jag åsyftar är beskrivna av Palm, Bergqvist, 

Eriksson, Hellström och Häggström (2004). De har konkretiserat dessa kompetenser utifrån 

kursplanen (Lpf 94) för att få ett bättre underlag till bedömning vid betygssättning.  

Jag har valt att arbeta med områdena geometri och algebra, av två anledningar. Första anledningen 

är att arbetet skulle bli alldeles för stort om jag hade undersökt alla områden i samma utsträckning 

som är tänkt på dessa två områden. Eller om jag hade samlat in lika mycket material som nu fast 

inom alla delar av matematiken så hade det blivit för lite material från de olika delområdena för att 

kunna ge underlag till en analys. Den andra anledningen är att jag, innan jag började med arbetet, 

hade en hypotes om att geometri innehåller mycket resonemangs och modelleringskompetens 

medan algebra innehåller mycket algoritmkompetens. 

Tidigare arbeten som undersöker hur kompetenser testas i prov har behandlat universitetsnivå 

(Bergqvist, 2006) och låg-/mellanstadienivå (Ebby, 2005). Därför bestämde jag mig för att göra min 

undersökning på gymnasienivå.  

2 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med detta arbete är att bidra till kunskaper om i vilken utsträckning lärargjorda prov i 

gymnasiet testar olika matematiska kompetenser 

För att genomföra studien utifrån studiens syfte så söktes svar på dessa forskningsfrågor:  

 Vilka matematiska kompetenser testas i lärargjorda prov?  

- Finns det någon skillnad mellan algebraprov och geometriprov när det gäller vilka 

kompetenser som testas? 

 Vilka typer av uppgifter (G, VG och MVG uppgifter) testar de olika kompetenserna? 

 I vilken utsträckning testas de olika kompetenserna i de enskilda proven? 

 I vilken utsträckning och i vilka kombinationer testas de olika kompetenserna i de enskilda 

uppgifterna? 
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3 Bakgrund 
I det här avsnittet kommer en beskrivning av tidigare forskning inom det aktuella området. 

3.1 Kompetenser och tidigare forskning 
I litteraturen finns flera olika typer av matematiska kompetenser beskrivna. Ett exempel är de åtta 

olika kompetenserna som finns i artikeln ”Kompetenser och matematik” (Helenius, 2006).  Kompe-

tenserna i denna artikel är en förkortning av de kompetenser som är beskrivna i det danska projektet 

” Kompetencer och Matematiklæring”. Kompetenserna benämns som: Tankegångskompetens, Pro-

blemlösningskompetens, Modelleringskompetens, Resonemangskompetens, Representationskompe-

tens, Symbol- och formalismkompetens, Kommunikationskompetens och till sist Hjälpmedelskompe-

tens.  Ett annat exempel där kompetenser förekommer är i den internationella rapporten TIMSS 

(2003). I denna rapport beskrivs fyra stycken kognitiva domäner: ”Känna till fakta och procedurer”, 

”Använda begrepp”, ”Lösa rutinuppgifter” och ”Resonera”. Något som gemensamt för dessa domä-

ner är att eleven ska kunna förmedla matematiska idéer och begrepp. 

 

Kompetenserna som är utformade av Palm et al (2004) är de kompetenser som jag kommer att an-

vända mig av i detta arbete. Dessa kompetenser är väldigt lika både de kompetenser som Helenius 

(2006) har använt sig av men också de domäner som beskrivs i TIMSS projektet (2003).  

 

De sex kompetenserna är Problemlösningskompetens, Algoritmkompetens, Begreppskompetens, 

Modelleringskompetens, Resonemangskompetens och Kommunikationskompetens (Palm et al, 

2004). Dessa kompetenser är utformade efter den föregående kursplanen i matematik (Lpf94). Dessa 

sex matematiska kompetenser är alltså de kompetenser som eleverna ska ha för att klara av målen 

för varje enskild kurs. Kompetenserna kan konkretiseras beroende på vilken kurs som är aktuell. Det 

är också viktigt att alla dessa kompetenser utveckas för att eleven ska klara de olika kurserna (Palm 

et al, 2004). De nationella kursproven har utformats för att testa dessa matematiska kompetenser. 

Tanken med de nationella proven är att de ska göra så att det blir en mer rättvis bedömning i hela 

landet (Skolverket, 2002). De nationella proven ska dessutom vara ett hjälpmedel för lärarna till att 

göra en bedömning av elevernas kunskaper.  

 

En studie på universitetsnivå (Bergqvist, 2006) visar vilka typer av resonemang som används i tentor 

och om det är möjligt att studenterna klarar tentorna med hjälp av enbart imitativt resonemang. 

Studien visar att de flesta uppgifterna i proven på universitetet (inom matematik) gick att lösa med 

hjälp av enbart imitativt resonemang. 15 av 16 prov som undersöktes kunde klaras med hjälp av 

imitativt resonemang, på dessa 15 prov var det även möjligt att få ett VG med hjälp av endast 

imitativt resonemang. Lärarna som intervjuades i denna studie ansåg att tentorna skulle bli för svåra 

för studenterna om de skulle innehålla mer kreativt resonemang. 

Elever som arbetar med algoritmer fokuserar på att minnas stegen i redovisningen (Ebby, 2005). 

Detta försvagar elevernas förståelse av den underliggande matematiken, det vill säga begreppen. 

Studien visar också att elever som lär sig algoritmer på detta vis har det svårare i senare kurser. 

 



3 
 

3.2 Imitativt och kreativt resonemang i lärargjorda prov 
Boesen (2006) undersöker hur lärare använder sig av kompetenser i egengjorda prov och om de 

använder sig av gamla uppgifter från nationella prov. Denna doktorsavhandling handlar om imitativt 

och kreativt resonemang. Imitativt resonemang använder sig eleven av då denna löser uppgifter 

genom att använda vanliga algoritmer och uppgifter som han/hon har memorerat. Men då eleven 

ska använda kreativt resonemang så räcker det inte att använda det som är memorerat. Här måste 

eleven använda sitt nyskapande och ha en djupare förståelse i vad denne gör. Boesen (2006) visar att 

lärare ofta använder sig av uppgifter som endast kräver imitativt resonemang och som inte prövar 

elevens förmåga att resonera och utveckla uppgiften. Boesen (2006) visar också att bristen på 

uppgifter där eleverna får använda sin kreativitet beror på en mix av tre faktorer: Lärarna känner inte 

till kompetenskraven, de har för låga förväntningar om elevernas kunskaper och de har en vilja att 

alla ska klara kursen som gör att de kreativa frågorna (de som kräver kreativt resonemang) inte tas 

med. Löwing (2004) föreslår att matematikundervisningen ser ut som den gör eftersom lärarna 

känner sig för osäkra för att testa nya saker. Detta gör att de håller sig till läroböckerna och följer 

dessa till punkt och pricka. Den individualisering som finns idag vänder sig till att eleverna ska arbeta 

själva i läroböckerna. På så sätt får eleverna jobba i den takt de vill (Löwing, 2004). Detta 

möjliggjordes av att den tidigare kursplanen (Lpf 94) var utformad på så sätt att det fanns stor plats 

för egna tolkningar, detta för att lärarna själva skulle få konstruera undervisningen på sitt sätt 

(Löwing, 2004).  

Lärargjorda prov visar en skev bild av vad det är eleverna ska lära sig i matematik (Boesen, 2006). 

Dessa prov använder sig nästan enbart av imitativt resonemang vilket ger en bild av att det inte 

behövs något annat. Dessutom får inte eleverna någon chans att utveckla sin förmåga att genomföra 

kreativa resonemang. Boesen (2006) skriver att ”eleverna lär sig det som de får tillgång till att lära 

sig”. Det är rimligt att tro att eleverna utantill lär sig den struktur som proven är uppbyggda på 

eftersom de vet att lärarna som kommer bedöma eleverna också konstruerar proven (Bergqvist, 

2006). Studien ”Assessing mathematical creativity” visar också att nationella prov i stor grad prövar 

både elevernas kreativa och imitativa resonemang (Boesen, 2006). 

Nationella prov testar elevernas kreativa resonemang i mycket högre grad än lärargjorda prov (Palm 

et al, 2005). Det är även en ganska stor skillnad i vad proven testar för typ av resonemang om man 

kollar på de olika kurserna, matematik A, B och C. Den här studien visar att lärargjorda prov testar 

någon typ av ”lägsta nivå” hos eleverna. 

 

3.3 Skillnad i G-VG-MVG 
Moréus (2008) undersöker lärares syn på skillnaden mellan de olika betygen (G, VG och MVG). I 

denna studie uttrycker lärare sig så att skillnaden mellan ett G och ett VG är då eleverna ”förstår”. 

För att få ett G så krävs det alltså att eleven främst kan faktakunskaper, att eleven kan räkna utan att 

ha någon anledning eller bakomliggande förståelse till varför de använder ett visst räknesätt eller en 

viss algoritm. Lärarna i denna studie säger sedan, för att en elev ska få betyget VG så ska denne ha 

mer förståelse i varför och kunna förklara anledningen till användning av en viss lösningsmetod. Det 

kommer även fram i Moréus (2008) arbete att för ett MVG krävs det något som lärarna refererar till 

”ett abstrakt tänkande”. Det är dock viktigt att alla elever har alla kompetenser för att klara av kursen 

det vill säga att eleverna bör ha alla kompetenser för att klara av G (Palm et al, 2004). Lärarna i 
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Moréus studie anser att eleverna bara behöver faktakunskaper för att klara godkänt nivån. Att elever 

kan faktakunskaper kopplas till att eleverna innehar algoritmkompetens.  

Det kan vara mycket svårt att veta skillnaden mellan de olika betygen, Skolverket (2009) skriver så 

här: 

”Betygskriterierna beskriver och preciserar de kunskapskvaliteter som gäller för 

respektive betyg; Godkänt (G), Väl godkänt (VG) och Mycket väl godkänt (MVG). 

Relationerna mellan betygsstegen har sin grund i kvalitativa olikheter och inte i olika 

positioner på någon form av skala. VG-kvaliteter är mer värda än G-kvaliteter därför 

att de förutom att innefatta G-kvaliteterna också innefattar ytterligare kvaliteter. 

Dessa ytterligare kvaliteter representerar kunnande som ses som mer kvalificerat än 

det som krävs för betyget G. Motsvarande gäller för MVG-kvaliteterna som 

representerar det mest kvalificerade kunnandet” 

De här meningarna kan vara mycket svåra att tolka och den svaga formuleringen i vad som krävs för 

att få ett visst betyg kan leda till en stor skillnad i betygsbedömningen. Det som inte framgår i detta 

stycke är om eleven ska ha fördjupade kvaliteter inom alla kompetenser för att få ett VG eller om 

eleverna ska ha vissa kompetenser för ett G och några andra/fler för att få ett VG.  
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4 Analysverktyg 

I detta avsnitt beskrivs analysverktyget som används i denna undersökning. Kompetenserna som är 

beskrivna nedan är en tolkning av Palm et al (2004). De uppgifter som används i exemplen är också 

tagna från Palm et al (2004).  

 

4.1 Problemlösningskompetens 

Matematiken är enligt kursplanen (Skolverket, 2000) inte något som kan ses som rutinmässigt. Inom 

matematiken så krävs det att elever kommer till problem som de själva måste omformulera så att de 

kan ta sig an det. Vad ett problem är beskrivs inte i kursplanen, men Lithner (2003) menar att ett 

problem är då eleven inte har en given lösningsmetod som de kan applicera på just denna uppgift. 

För att kunna lösa problem behövs det som Palm et al (2004) beskriver som problemlösningskompe-

tens. 

Men vad är då problemlösningskompetens?  

För att påvisa att det krävs problemlösningskompetens för att lösa en viss uppgift så måste man kolla 

på relationen mellan eleven och uppgiften. En uppgift som kan vara ett problem för en elev kan vara 

en rutinuppgift för en annan. Men för att kunna genomföra denna undersökning så har jag specifice-

rat att en uppgift som innehåller en metod som eleverna inte lär sig utantill räknas som ett problem 

som kräver problemlösningskompetens (t.ex. uppgifter som innehåller Pq-formeln, som är en formel 

de flesta lär sig utantill för att lösa andragradsekvationer, räknas därför inte till uppgifter som kräver 

problemlösningskompetens). 

 

4.1.1 Uppgiftstyper 

Ovanliga uppgifter eller uppgifter där informationen är annorlunda.  I dessa typer av uppgifter kanske 

eleverna känner igen räknesättet som ska användas men frågan är ställd på ett sådant sätt att det 

inte är uppenbart att eleverna ska använda just den typen av räknesätt. För att uppgiften ska vara 

enbart av problemlösningskaraktär så ska själva räkningen vara relativt lätt, uppgifter där räkningen 

inte är så lätt kan ofta innefatta andra kompetenser också. Detta betyder att en uppgift testar flera 

typer av kompetenser. 

Uppgifter som inte enbart innehåller steg som står i uppgiften utan som eleven måste utforma själv 

med den kunskap som eleven innehar t.ex. uppgifter där elever måste göra relevanta antaganden 

kallas för komplexa uppgifter.  

4.1.2 Exempel och kommentarer 

 

Uppgift 1  (NKP Ma A ht -95, uppgift 7) 

 
Du ska bygga ett akvarium av glas på ca 160 liter. Föreslå lämpliga mått. Beskriv 

hur du kom fram till dessa mått och rita en skiss av akvariet med måtten angivna. 
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Denna uppgift är inte lik de typer av uppgifter som eleverna möter i kursböcker (en ovanlig uppgift), 

de flesta elever känner säkert till uppgifter där volymen ska beräknas med hjälp av givna mått. Här 

får eleven volymen och ska komma på måtten. Denna uppgift är också öppen eftersom det inte finns 

ett givet svar på lösningarna. 

 

 

Uppgift 3 (NKP Ma D vt-99, uppgift 14) 

 

Funktionerna  f  och  g  är deriverbara. 

Man bildar en ny funktion  

För funktionerna  f  och  g  gäller 

 

 f (0) = 2 och g(0) =1 

 f ′(x) = g(x) och g ′(x) = − f (x) 

 

Bestäm h′(x) och använd resultatet till att visa att h(x) = 5 för alla x 

 

Denna uppgift löses i flera steg där inte alla steg är av rutin karaktär (en komplex uppgift). 

 

4.2 Algoritmkompetens 

Det finns vissa delar av ämnet matematik som ofta lärs utantill. Att inneha algoritmkompetens inne-

bär bland annat att eleven utför problemlösningar i ett eller flera steg, där alla steg är rutinmässiga. 

Det är viktigt för eleven att denne kan de standardalgoritmer som finns, detta för att senare lätt 

kunna plocka upp dessa då de behövs och detta är också en del av algoritmkompetensen. Några av 

dessa algoritmer kan man även applicera i andra sammanhang än matematik (inom vardagen), det är 

därför en fördel för de elever som kan dessa. Inom denna kompetens så räknas även kunskap om 

vanliga hjälpmedel så som till exempel miniräknare. 

 

4.2.1 Uppgiftstyper 

En typ av uppgifter som räknas till algoritmer är ekvationer. Till ekvationsuppgifter räknas uppgifter 

som innehåller vanliga algoritmer som eleven lätt kan koppla till uppgiften, alltså att eleven vet vilken 

algoritm som ska användas 

Rutinuppgifter, uppgifter som eleven kan använda sig av kända satser för att lösa. I dessa uppgifter 

ska det också vara klart att just denna sats ska användas. 

Hjälpmedel, rutinuppgifter som elever kan lösa med tekniska hjälpmedel t.ex. grafisk miniräknare. 
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4.2.2 Exempel och kommentarer 

 

Uppgift 3  (NKP Ma E vt-02, uppgift 10) 
 
Bestäm den allmänna lösningen till differentialekvationen 

3y′′ + 6 y′ − 24 y = 0 

 

Detta är en ekvationsuppgift som eleven kan lösa med inlärda kunskaper (Rutinupp-

gift/Ekvationsuppgift). 

 
 
 
Uppgift 4 (NKP Ma D vt-99, uppgift 9b) 
 

Låt  

 
Bestäm med hjälp av din räknare ett närmevärde till g(3). 

                                                                         Endast svar fordras 

 

Eleven måste behärska en grafisk miniräknare för att lösa uppgiften (en hjälpmedelsuppgift). 

 

4.3 Begreppskompetens 

Det är viktigt att eleverna kan lösa vissa typer av uppgifter rutinmässigt, men för att ha förståelse 

inom ämnet så krävs det att man har kunskap om vissa matematiska begrepp. Dessa begrepp är 

också viktiga att kunna både för kurser på högre nivå men också för studier i andra ämnen, då dessa 

också använder sig av matematiska begrepp. För att en uppgift ska testa begreppskompetens så 

krävs det att den är formulerad så att eleven ska definiera eller använda sig av innebörden av olika 

begrepp. 

 

4.3.1 Uppgiftstyper 

Beskriva och tolka olika begrepp, i dessa uppgifter ska eleven beskriva ett centralt begrepp. Uppgif-

terna kopplas ofta ihop med resonemang- och kommunikationskompetens 

Ovanliga uppgifter, det är uppgifter som eleven inte är van vid att se och därför inte kan använda sig 

av algoritmkompetens. Då krävs det att eleven har en god kunskap om begreppen som används i 

frågan för att denne ska kunna lösa uppgiften. Även här är det viktiga inte att uppgiften i sig är svår 

(denna typ av uppgift finns också inom problemlösningskompetensen, men testar inte samma sak), 

utan den ska helst vara så lätt som möjligt för att fokus ska ligga på elevens förståelse av begrep-

pet/begreppen i uppgiften. 

Uppgifter som är öppna, det finns olika typer av öppenhet i olika uppgifter. Vissa uppgifter ger ut-

rymme till att eleven själva får välja tillvägagångssätt medan andra uppgifter testar elevens förmåga 
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att själv hitta på värden, detta gör också att svaren på uppgifter kan vara helt olika. Dessa typer av 

uppgifter testar både modelleringskompetens och begreppskompetens. 

Koppling mellan olika förklaringar av samma begrepp, dessa uppgifter kräver alltså att eleven förstår 

den koppling som finns i olika förklaringar av samma begrepp. 

 

4.3.2 Exempel och kommentarer 

 

Uppgift 5  (NKP Ma C vt-98, uppgift 5) 
 

Förklara, med ett exempel, begreppet bortfall i en statistisk undersökning. 

 

För att lösa denna uppgift så måste eleven ha förstått begreppet bortfall (en uppgift där eleven ska 

tolka ett begrepp) 

 
 

 

 

Uppgift 6  (NKP Ma C vt-02, uppgift 15) 
 

Denna uppgift handlar om fem olika glasvaser. Alla vaserna är 20 cm höga 
och rymmer 5,6 dl. En cylinderformad glasvas fylls med vatten enligt figuren 
nedan. Vattenytans höjd h cm över vasens botten är en funktion av den volym  
vatten x dl som runnit ner i vasen. 
 

 
I figurerna nedan ser du hur man fyller på vatten i tre andra glasvaser. Vattenytans 
höjd h cm över vasens botten blir även nu en funktion av den volym 
vatten x dl som runnit ner. 
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   Här finns fyra grafer uppritade. De visar graferna till derivatan h′(x) för var 
   och en av de fyra glasvaserna på de två föregående sidorna. 
 

 
     Para ihop graferna A, B, C och D med motsvarande vaser 1, 2, 3 och 4. 

     Motivera för varje par varför vasen hör ihop med grafen. 

 

I denna uppgift ska eleven koppla mellan olika representationer av samma begrepp (derivata). 

 

 

4.4 Modelleringskompetens 

Att en uppgift innehåller modelleringskompetens innebär att det finns ett moment där eleven ska 

forma en utommatematisk text och till en matematisk modell. Eller tvärt om, alltså att göra om en 

uppgift som är skriven med matematiska modeller till en text som inte är matematisk. 

Det anses som viktigt att det inom matematiken finns uppgifter som är nära kopplade till vardagsli-

vet. Uppgifter som testar modelleringskompetens (som ofta innehåller kopplingar till vardagslivet) är 

därför mycket viktigt att ha med i prov och undervisning. Detta för att eleverna ska finna motivation 

och känna att de har användning av matematiken i vardagen och inte bara då de sitter vid skolbän-

ken. 

Uppgifter som är kopplade till verkliga händelser kan vara öppna uppgifter. Med öppna uppgifter 

menas att det kan finnas flera möjliga svar eller att uppgiften innehåller för många eller för få variab-

ler. Detta gör att en typ av modellering krävs. I uppgifter med för många variabler så måste eleven 

välja ut vad som är viktig information och sovra bort det som är onödig information. I de uppgifter 

där det finns för få variabler för att eleven ska kunna lösa den så krävs det att eleven själv gör en 

uppskattning av dessa värden. 
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Figur 1: En schematisk bild på modelleringskompetens, taget från Palm et al (2004)  

 

Förklaring till bilden (Palm et al, 2004): 

”Allting börjar med att eleven läser en matematikuppgift. Eleven bildar sig sedan en förståelse av 

uppgiften med hjälp av att välja ut det som är viktigt. Eleven skapar en förenklad bild av uppgiften i 

helhet och gör den till en verklig modell.  

Eleven skapar sedan en matematisk modell (steg 1.a) så som en ekvation, integral eller liknande, 

detta gör eleven med hjälp av den viktiga informationen från den verkliga modellen. Eleven ska sedan 

utvärdera den matematiska modellen (steg 1.b) genom att kritiskt granska modellen och kolla på 

dess förutsättningar och begränsningar. Eleven använder sedan modellen (steg 2) och får via t.ex. 

beräkningar, ett matematiskt resultat. Det matematiska resultatet tolkas sedan (steg 3), i förhållande 

till uppgiften och den verkliga modellen för att besvara frågan i uppgiften, eleven har nu ett tolkat 

resultat. Det sista steget är utvärderingsfasen (steg 4), där eleven utvärderar resultatet om det är 

rimligt eller inte. I detta steg så krävs det även att eleven har en viss kompetens i form av allmänbild-

ning och fackkunskap. 

 

Det finns olika typer av modelleringsarbete. Vissa utommatematiska situationer känner eleven till och 

då innebär det att elevens modelleringsarbete blir rutinartat. Andra situationer kan vara helt nya för 

eleven och dessa kräver ett genuint modelleringsarbete. ” 

 

4.4.1 Uppgiftstyper 

 
Uppgifter som testar hela modelleringsprocessen, dessa uppgifter ska alltså testa hela processen som 

beskrivs ovan 
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Uppgifter som testar delar av modelleringsprocessen, i dessa uppgifter ska steg 1.a, 1.b och 3 prövas, 

dessa steg motsvarar de delar som testar att eleven kan göra om en utommatematisk text till mate-

matisk och tvärtom. 

 

Öppna modelleringsuppgifter, denna typ av uppgifter prövar hela eller delar av modelleringsproces-

sen. Här är uppgifterna utformade så att informationen som ges är öppen för tolkningar. Dessa typer 

av uppgifter har inte alltid ett entydigt svar, vilket beror på att eleven själv får tolka och välja värden. 

 

Uppgifter med för mycket eller för lite information, om det är för lite information i uppgiften måste 

eleven själv välja värden som de anser är relevanta. Om det däremot finns för mycket information i 

uppgiften så måste eleven själv välja ut det som är relevant för att lösa uppgiften. 

 

4.4.2 Exempel och kommentarer 

 
 

Uppgift 7  (NKP Ma A vt-97, uppgift 9c och e) 
 
I en rapport finns följande figur och tabell som visar hur höjden av ett ungt 
träd förändras. Trädets höjd är 1,00 m till att börja med. 
 
 
                 Tiden t i år             Trädets höjd h i m 

0   1,00 
1   1,20 
2   1,44 
3   1,73 
4   2,07 
5   2,49 
6   2,99 

 
c) Teckna en formel som kan användas för att beräkna trädets höjd, h m, 
efter en viss tid, t år. 
 
e) Formeln i c) är en matematisk modell för hur träds höjd förändras. 
Vilken begränsning har modellen? 

 

I denna uppgift ska eleven i uppgift c använda sig av sin förmåga att omvandla en text till en matema-

tisk modell (1.a), sedan ska eleven i e-uppgiften utvärdera sin matematiska modell (1.b). Så i denna 

uppgift testas delar av modelleringskompetensen. 
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Uppgift 8 (NKP Ma B ht -98, uppgift 10) 
 
Vid ishockeymatcher i Globen i Stockholm kan de som vill köpa ett matchprogram 
för 25 kr. I slutet av matchen lottas det ut vinster där matchprogrammet 
fungerar som en lott. Vid en match mellan Djurgården och Brynäs 
lottas det ut tre Helsingforskryssningar. 
 
Beräkna sannolikheten att du vinner en av dessa kryssningar om du köper 
ett matchprogram. 
 
Du får själv hitta på den information du behöver för att kunna utföra dina  
beräkningar. 

 
Här får eleven visa många delar av sin modelleringskompetens. För det första så finns det för lite 

information för att eleven ska kunna lösa uppgiften. På så sätt måste alltså eleven hitta på egna vär-

den för att komma vidare. Det finns dessutom för mycket information i texten, eleven behöver inte 

använda sig av informationen om vad matchprogrammen kostade. Till sist så är även uppgiften en 

öppen uppgift eftersom eleven själv får göra relevanta antaganden angående värden.  

 

4.5 Resonemangskompetens 

Bevisföring är kanske det första man tänker på då man hör ordet resonemangskompetens, men det 

betyder så mycket mer än så. Resonemangskompetens ingår också i en process där eleven ska hitta 

mönster, formulera och bevisa hypoteser. Olika former av kritisk granskning så som värdering av 

bevis tillhör också resonemangskompetensen. Resonemangskompetens kan både användas för att 

argumentera för det som eleven redan vet men det kan också användas som en problemlösande 

aktivitet i situationer som är nya för eleven. 

 

4.5.1 Uppgiftstyper 

Ställa upp och undersöka hypoteser, analysera och dra slutsatser. I dessa uppgifter ska eleven ställa 

upp lämpliga hypoteser till olika datamängder, föreslå metod för undersökning av dessa, diskutera 

och föreslå modeller samt förutse resultat av t.ex. ett experiment utan att det är utfört. I dessa upp-

gifter kan det också vara så att eleven ska bestämma och beskriva samband mellan olika variabler. 

Uppgifter där eleven ska styrka/bevis. Här förväntas eleven bevisa att vissa påståenden är sanna eller 

falska med hjälp av matematiska resonemang eller genom att utveckla matematiska argument. 

Uppgifter där eleven ska utvärdera eller generalisera. I dessa uppgifter ska eleven diskutera och kri-

tiskt utvärdera t.ex. matematiska idéer, bevis och hypoteser. Eleverna ska dessutom göra uppgifterna 

mer generella och argumentera för deras giltighet. 

Uppgifter där eleven ska koppla ihop eller förklara. I dessa uppgifter behöver eleverna koppla ihop 

olika formuleringar för samma begrepp. Dessutom ska eleverna använda sig av både ny och gammal 

kunskap för att komma fram till ett resultat och argumentera för detta. I dessa uppgifter testas också 

om eleven kan förklara varför en viss metod är lämplig. 
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4.5.2 Exempel och kommentarer 

 

Uppgift 9  (NKP Ma A ht-96, uppgift 8 omarbetad version) 
 
Du fyller en termos med kaffe som har temperaturen 85°C. För denna termos 
gäller att temperaturen sjunker med 12 % under varje tvåtimmars period. 
Det gäller under 8 timmar från det att termosen har fyllts med varm 
vätska. Pelle påstår att man kan beräkna förändringen per timme genom att 
dela 12 % med 2. 

Har han rätt eller fel? Kom ihåg att motivera ditt svar. 

 
I denna uppgift ska eleven utvärdera och resonera kring ett påstående. 

 
 
 

 
 
Uppgift 10  (NKP Ma A vt-97, breddnings del) 
 

Tal-lek 
Välj tre tal som kommer direkt  
efter varandra t ex           10, 11, 12 
 
Multiplicera det största och det  
minsta talet med varandra.           10 · 12 
 
Multiplicera det mellersta talet  
med sig själv            11 · 11 
 
Jämför de två resultaten med  
varandra 
 

 Upprepa tal-leken med andra val av tre tal som kommer direkt efter 
varandra. Undersök vad som händer. 

 Beskriv resultatet av din undersökning med ord och formler. 

 Undersök enligt samma metod tre andra tal som följer på varandra på 
något annat sätt, t ex 

10, 12, 14 
10, 13, 16 

10, 14, 18 

 
 

I denna uppgift ska eleven se samband och beskriva dem, med både ord och med ett algebraiskt ut-

tryck. Uppgiften testar om eleven kan hitta mönster och formulera en slutsats grundad på undersök-

ningen. 
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4.6 Kommunikationskompetens 
Inom denna kompetens är det viktigt att få med både det skriftliga och det muntliga hos eleven. Men 

eftersom denna studie undersöker om dessa kompetenser finns med på uppgifter i prov så utesluts 

den muntliga kommunikationen. Kommunikationskompetensen testar elevens förmåga att använda 

sig av matematisk terminologi och matematiska begrepp i utformning av en matematisk text men 

också elevens förmåga att tolka information med matematiskt innehåll.  

 

4.6.1 Uppgiftstyper 

Man kan säga att alla uppgifter testar elevers kommunikationsförmåga eftersom att alla uppgifter 

innehåller en matematisk text, därför har det i denna studie gjorts en begränsning. De uppgifter som 

innehållit mycket text har bedömts som testande av kommunikationskompetensen, med mycket text 

menas mer än 25 ord/ 3 meningar. 

Uppgifter som handlar om att beskriva eller förklara begrepp, lagar och metoder. En stor del av 

uppgifter som kräver kommunikationskompetens innehåller frågor så som ”beskriv vad… är”, 

”förklara för en kompis vad… är” m.m. Uppgifter som innehåller kommunikationskompetens kan 

också pröva elevers begrepps- och resonemangskompetens. 

Uppgifter som ställer särskilda krav på redovisning och matematiskt språk. Dessa uppgifter är oftast 

väldigt klara med vad de frågar efter t.ex. att det matematiska språket kommer att bedömas. 

 

4.6.2 Exempel och kommentarer 

 

Uppgift 11 (NKP Ma A vt-96, uppgift 6) 
 
På en anslagstavla i församlingsgården har någon satt upp tidningsurklippet 
med cirkeldiagrammet som illustration. Förklaring till diagrammet saknas. 
a) Skriv en förklaring till diagrammet så att man förstår hur det hänger ihop 
med artikeln. 
b) Varför är det lämpligt med cirkeldiagram i detta fall? Motivera ditt svar. 

Dyrt gå i kyrkan 
Ett vanligt gudstjänstbesök i Sverige kostar 92 
kronor. Det är lite dyrare i Mälardalen där kyrkobesöken 
är färre, 101 kronor, och billigast i sydöstra 
Sverige, 81 kronor. 
Siffrorna har räknats fram av Jörgen Straarup på 
Svenska kyrkans forskningssekretariat och bygger på 
församlingarnas utgifter och deras besöksstatistik. 
Han har bland annat räknat på hur stor del av 
prästens arbetstid som går åt till förberedelser inför 
gudstjänsten. 
De 92 kronorna som varje besökare ”kostar” fördelar 
sig på följande poster: 17:50 prästens medverkan, 22 
kronor kyrkomusikern, 42:30 driftskostnader samt 
10:20 förbrukningsvaror. 
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Här ska eleven förklara och motivera varför matematiken är beskriven på detta sätt. Eleven ska 

förklara både användningen av cirkeldiagram och vad cirkeldiagrammet beskriver. 

4.7 Kopplingar mellan olika kompetenser 
Det finns vissa kompetenser i detta analysverktyg som har kopplingar till varandra. Till exempel så 

har problemlösningskompetensen en typuppgift som kallas för ovanliga uppgifter eller uppgifter där 

informationen är annorlunda, begreppskompetensen har i sin tur en typuppgift som kallas för 

ovanliga uppgifter. Det finns små skillnader i beskrivningen av typuppgifterna men man kan ändå 

ställa sig frågan om dessa två kompetenser ofta testas i samma typer av uppgifter? En annan 

koppling som kan ses i beskrivningen av kompetenserna ovan är att kommunikationskompetensen 

borde ha en ganska stor koppling till begrepps- och resonemangskompetensen. Detta för att eleven 

måste använda sig av sin kommunikationskompetens då denne ska beskriva ett begrepp eller 

förklara och utvärdera. Den sista uppenbara koppling som kan ses i analysverktyget är att det finns 

uppgifter som innehåller för mycket eller för lite information, vilket betyder att eleverna måste göra 

relevanta antaganden eller välja ut den information som är viktig. Detta testas både inom begrepps- 

och modelleringskompetensen. Detta betyder då att en uppgift kan innehålla flera typer av 

kompetenser. 

 

5 Metod 
I detta kapitel beskrivs metoden som användes för att utföra denna undersökning. 

 

5.1 Insamlingsmetod och empiriskt underlag 
För att samla in analysmaterialet till denna studie, de lärarkonstruerade proven, så kontaktades 20 

stycken aktiva gymnasielärare som alla undervisade i matematik inom samma kommun. Lärarna fick 

ett mail (bilaga 2) innehållande information om syftet med arbetet och vad jag behövde för hjälp av 

dem (vetenskapsrådet, 2002). Lärarna som förfrågades att skicka sina prov fick veta att de inte hade 

någon skyldighet till att delta. Eftersom det är innehållet i proven som det intressanta till denna 

studie så har inte någon viktig information om lärarna spritts, detta gör att det är mer eller mindre 

omöjligt att koppla proven till lärarna. 

Då insamlingen resulterade i för få prov att analysera (10 prov) så fick jag snabbt försöka hitta 

material på annat håll. Forskningsgruppen NCM vid Umeå universitet kunde hjälpa till med detta. Jag 

fick ta del av 10 insamlade prov som ingår i deras projekt ”Matematikutbildningens mål och under-

visningens ändamålsenlighet” (2010). Alla proven var anonyma så ingen koppling kunde dras till lä-

rarna. Tack vare dessa prov så hade jag nu 20 prov som totalt innehöll 220 uppgifter att analysera.  

 
Jag valde att göra undersökningen på prov i den kurs inom matematik som alla gymnasieelever läser, 

Matematik A, 100p. Eftersom den nya kursplanen kom ut i somras så antog jag att det skulle bli svårt 

att göra studien inom den nya kursen Matematik 1 (GY 11). Lärare kanske inte hunnit sätta sig in i det 
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nya systemet och vissa kanske inte hunnit ha något prov inom de områden som jag valde att arbeta 

med. Därför valde jag att jobba med Matematik A (Lpf 94). 

 

5.2 Analysmetod 
Syftet med arbetet var att undersöka i vilken utsträckning som olika kompetenser testas i 

lärarkonstruerade prov. För att ta reda på detta så gjordes en analys av de insamlade proven med 

hjälp av analysverktyget. Detta för att kunna undersöka vad som egentligen står i proven, vad är det 

som testas? Jag började med att analysera de enskilda uppgifterna i proven utifrån om de testade de 

kompetenser som Palm et al (2004) har beskrivit.  

För att bestämma vilken kompetens som var aktuell i vilken uppgift gjordes ett kalkylblad där det 

skrevs upp vilka typer av uppgifter som testar en speciell kompetens (bilaga 1). För att utforma detta 

analysverktyg tog jag hjälp av Palm et al (2004) då de har beskrivit några typer av uppgifter som 

testar de olika kompetenserna. För att göra analysen lättare så konkretiserade jag dessa 

typuppgifter. I 5.2.1–5.2.6 beskrivs de kriterier som användes vid analysen. För att en uppgift ska 

innehålla t.ex. modelleringskompetens så krävs det bara att ett kriterium ska vara uppfyllt. 

 

 

5.2.1 Problemlösningskompetens 

Vid analysen av om uppgifterna krävde denna kompetens var det svårt att söka på enskilda ord, men 

uppgifter som ansågs vara av problemlösningskaraktär innehöll:  

 För lite information 

 Var formulerade så att eleven inte var van vid den typen av uppgift 

Det som var svårast när det gällde att bedöma om uppgifter krävde problemlösningskompetens var 

att bestämma om eleverna kunde bedömas vara vana vid denna typ av uppgift eller om det var något 

som de stötte på för första gången. För att kunna göra en bedömning av om uppgiften var en vanlig 

eller ovanlig uppgift, utan att själv lägga i för mycket egna värderingar, så undersöktes två stycken 

läroböcker (Matematik A och Matematik 4000). De typer av uppgifter som testades i läroböckerna 

bedöms i detta arbete som uppgifter av rutinkaraktär och om uppgifterna i proven såg ut på ett 

annat sätt så bedömdes de som att de innehöll problemlösningskompetens (att eleverna inte var 

vana vid den typen av uppgift). Eftersom det inte fanns någon kontakt med lärarna så kunde inte de 

uppgifter som lärarna använder i t.ex. genomgångar vid tavlan räknas som rutin uppgifter. 

 

5.2.2 Algoritmkompetens 

Uppgifter som: 

 Innehöll ekvationer 

 Löstes med hjälp av miniräknare 
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  Var rutinartade 

Bedömdes att vara av algoritmkaraktär. 

Att bestämma vilka uppgifter som är rutinartade är ungefär lika svårt som att beskriva vilka som inte 

är det. I denna studie användes de uppgifter som beskrivs i läroböckerna (Matematik A och 

matematik 4000) för att bestämma vilka uppgifter som var av rutin karaktär. I vissa fall fick även 

uppnående målen för årskurs 9 (Skolverket, 2000) användas för att få en så bra bedömning av 

uppgifterna som möjligt. 

T.ex. en uppgift som frågade om arean på en enkel geometrisk figur där alla sidor var uppmätta 

bedömdes vara av algoritmkaraktär så som denna: 

 

Beräkna omkrets och area av figuren nedan (alla mått i cm) 

 

 

                       3 

 

                                 3 

 

Uppgift 12: En uppgift som är av rutinkaraktär och testar alltså algoritmkompetensen. 

 

5.2.3 Begreppskompetens 

För att kunna kategorisera uppgifter som använder begreppskompetensen så söktes 

 Uppgifter där eleven skulle beskriva och tolka begrepp 

 Uppgifter som var ovanliga och som då krävde att eleven kände till kända begrepp för att 

lösa dem. 

 Uppgifter som var öppna, som inte har ett givet svar. Här behöver eleverna ha en bra 

begreppsförståelse för att kunna göra relevanta antaganden. 

 Uppgifter där eleverna skulle koppla samman beskrivningarna på ett och samma begrepp 

t.ex. förändringshastighet  

De uppgifter som klassades som ”ovanliga” var även här de uppgifter som inte testats i läroboken. 
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Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? Endast svar fodras. 

 a,  är en volymenhet. 

 b, Vinkelsumman i en triangel är alltid 180 grader. 

 c,  är en areaenhet. 

 d, En parallellogram har fyra sidor. 

 e, Vinkelsumman i en 6-hörning är alltid 720 grader. 

 f, Diametern är alltid dubbelt så lång som radien i en cirkel. 

 

Uppgift 13: Detta är en uppgift som testar att eleverna kan tolka flera olika begrepp 

 

5.2.4 Modelleringskompetens 

Modelleringskompetensen har, som beskrivits tidigare, en process som eleven ska gå igenom för att 

lösa uppgifter av modelleringstyp. Så de uppgifter som testade elevernas förmåga att ta en 

utommatematisk text och göra den matematisk eller tvärt om klassificerades som 

modelleringskompetens. Dessutom så testas modelleringskompetensen då eleverna stöter på 

uppgifter som har för mycket eller för lite information, eftersom eleven då behöver välja ut viktig 

information eller göra relevanta antaganden. Uppgifter som är öppna, som har flera olika svar eller 

som man kan lösa på flera olika sätt, är den sista uppgiftstyp som testar modelleringskompetensen. 

 

Uppgiften ska lösas på följande sätt 

a, skriv vad X står för 

b, ställ upp en ekvation 

c, lös ekvationen 

d, besvara frågan 

 

Anton, Berit och Kalle plockade tillsammans 47 liter blåbär. Anton plockade tre liter mer än Berit och 

Kalle plockade dubbelt så mycket som Berit. Hur många liter blåbär plockade Anton? 

 

Uppgift 14: Uppgiften prövar hela modelleringskompetensen 
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5.2.5 Resonemangskompetens 

För att se om uppgifterna testade denna kompetens söktes: 

 Uppgifter där eleverna skulle undersöka. 

 Uppgifter där eleverna skulle beskriva varför de gör på ett visst sätt eller där eleverna skulle 

beskriva varför uppgiften är löst på ett visst sätt (se uppgift 15). 

 Uppgifter som innehöll påståenden som skulle styrkas eller motbevisas. 

Uppgifter som testade resonemangskompetens kopplades i flera fall ihop med uppgifter som testade 

kommunikationskompetens, eftersom eleverna skulle beskriva saker med ord. 

 

 

Julia, Jasmine och Jennifer har alla löst samma ekvation, men de har fått olika svar. 

            2 (9 – 5X) = 28 

             18 – 10X = 28 

                      10X = 10 

  X = 1 

2 (9 – 5X) = 28 

18 – 5X = 28 

– 5X = 10 

X = – 2 

2 (9 – 5X) = 28 

9 – 5X = 14 

9 – 14 = 5X 

– 5 = 5X 

X = – 1  

 

Julia Jasmine Jennifer 

 

a, Vilken lösning är korrekt? Endast svar fodras. 

b, Vilka fel gör de andra?  

 

Uppgift 15: I denna uppgift ska eleven beskriva hur någon annan löst en uppgift och varför denne fick 

fel svar. 

 

5.2.6 Kommunikationskompetens 

Här söktes uppgifter där eleven skulle:  

 Beskriva 

 Förklara 
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 Motivera  

Inom kommunikationskompetensen så söktes också uppgifter som innehöll mycket text (mer än tre 

meningar eller 21 ord). 

Kommunikationskompetensen testas både i tal och i skrift. Eftersom denna studie är en analys av 

prov så kunde den muntliga delen inte testas.  

Vissa uppgifter var svåra att bedöma eftersom det inte stod om eleven skulle förklara svaret eller om 

de skulle visa det genom uträkningar. Dessa uppgifter bedömdes som att de innehöll både 

kommunikationskompetens och algoritmkompetens. 

 

 

5.2.7 Räkning av G, VG och MVG uppgifter 

För att undersöka vilka kompetenser som fanns i de olika delarna av proven (G, VG och MVG) så 

räknades antalet uppgifter i varje betygnivå. De flesta proven var uppdelade i en G- samt VG-del, 

medan några var utformade på samma sätt som nationella proven, där (1/0) är ett poäng på G-nivå 

och (0/1) är ett poäng på VG-nivå. Det som upptäcktes då antalet uppgifter räknades på respektive 

betygsnivå var att lärarna sällan skrev ut vilka uppgifter som var MVG-uppgifter, eleverna skulle ha 

ett visst antal rätt på G- och VG-nivå för att få ett MVG. För att kunna göra en någorlunda bra 

bedömning på om det fanns någon skillnad mellan nivåerna så kombinerades de två kategorierna VG 

och MVG till en kategori (VG-MVG).  

 

6 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten av undersökningen. Kapitlet struktureras efter de aktuella 

forskningsfrågorna. 

 

6.1 Matematiska kompetenser som testas i geometri- och algebraprov 
I denna del redovisas vilka kompetenser som testas och skillnader mellan proven från de två 

områdena geometri och algebra. För att ett prov ska sägas innehålla en kompetens så krävs det att 

minst en uppgift ur provet testar den kompetensen. 
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Figur 2: Detta diagram visar vilka kompetenser som testades i de tio proven som analyserades inom 

området geometri. 

 

Figur 3: Detta diagram visar vilka kompetenser som testades i de tio proven som analyserades inom 

området algebra.  

Som ses i figur 2 och 3 så testades algoritmkompetensen i alla proven, modelleringskompetensen 

testades också i många av de tjugo proven. Kommunikationskompetensen är den kompetens som 

testas i minst utsträckning både inom geometri och inom algebra. Den stora skillnaden i vad som 

testades mellan de olika delarna av matematiken var begreppskompetensen, inom geometrin var det 

endast fem prov medan det inom algebran var hela nio prov.  
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6.2 Skillnad mellan G-, VG- och MVG-uppgifter 
I denna del visas vilka kompetenser som testas i G respektive VG-MVG uppgifter. 

 

Figur 4: Cirkeldiagrammet visar hur många procent av uppgifterna på G-nivå som testade de olika 

kompetenserna.  

Figur 5: Cirkeldiagrammet visar hur många procent av uppgifterna på VG-MVG-nivå som testade de 

olika kompetenserna.  

Det som figuren inte visar är skillnaden i antal uppgifter på respektive nivå. Det fanns 153 G-uppgifter 

och 67 VG-MVG-uppgifter.  
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Figur 4 visar att algoritmkompetensen testas väldigt flitigt. I G-uppgifterna så testas alla 

kompetenser, men den kompetens som testas i näst störst utsträckning är begreppskompetensen 

som testas i endast 9 % av uppgifterna. Figur 5 visar att kommunikationskompetensen inte alls testas 

medan de andra kompetenserna har en liten del var. Även här är det algoritmkompetensen som 

testas i flest uppgifter. 

 

6.3 I vilken utsträckning testas de olika kompetenserna i de enskilda 

proven?  
I det här avsnittet redovisas hur många kompetenser som testas i de enskilda proven. 

 

  

Figur 6: Här visas hur många kompetenser som testas i varje enskilt prov. 

Av tjugo prov så testade tio prov fyra olika kompetenser. Diagrammet ovan (figur 6) visar att de flesta 

proven testade mellan tre och fem kompetenser. Ett prov testade endast en kompetens, 

algoritmkompetensen. Ett prov som testade fem kompetenser innehöll endast fem uppgifter. Det 

prov som testade alla kompetenser hade nio olika uppgifter. 
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6.4 I vilken utsträckning och i vilka kombinationer testas de olika 

kompetenserna i de enskilda uppgifterna? 
Här presenteras hur många kompetenser som testas i varje uppgift från de enskilda proven sedan 

beskrivs i vilka samband dessa testas. 

 

Figur 7: Diagrammet visar hur många uppgifter som testar ett visst antal kompetenser 

Som vi ser i figur 7 så testar de flesta uppgifterna en kompetens. I fyra av uppgifterna som 

undersöktes testades tre kompetenser. I en uppgift så testades fyra kompetenser. Dessa var 

modelleringskompetens, algoritmkompetens, resonemangskompetens och 

kommunikationskompetens, uppgiften var uppdelad i a-c. Det fanns ingen uppgift som prövade fler 

än fyra kompetenser. 
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Figur 8: Diagrammet visar hur många uppgifter som testade de olika kombinationerna. 

Diagrammet visar att kombinationen algoritmkompetens + begreppskompetens testas i högst 

utsträckning. Kommunikationskompetensen testas väldigt sällan men då den testas så är det i 

kombination med resonemangskompetens och algoritmkompetens.  

 

6.5 Övriga iakttagelser 
Under tiden som analysen pågick så visade det sig att skillnaden mellan uppgifterna på G-nivå 

respektive VG-MVG nivå var bland annat att G-uppgifter var kortare, de krävde endast svar eller 

korta uträkningar. När det sedan kom till VG-MVG nivån så innehöll uppgifterna fler steg, vissa 

uppgifter testade flera olika kompetenser medan några uppgifter var formulerade så att eleverna 

skulle använda samma algoritm flera gånger för att komma fram till svaret. 

 

7 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet och metoden. Här presenteras också förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Matematiska kompetenser som testas i geometri- och algebraprov 

Den hypotes som jag hade vid starten av detta arbete visade sig vara fel. Jag trodde att geometrin 

testade mycket resonemangs- och modelleringskompetens och att algebran innehöll mycket 

algoritmkompetens. Det visade sig att algoritmkompetensen testades i stor utsträckning i både 



26 
 

algebran och geometrin. Dessutom var det fler prov inom algebran som testade både resonemangs 

och modelleringskompetens. Så min hypotes är motbevisad. 

Det var en stor skillnad i hur många prov som testade begreppskompetensen mellan geometriproven 

och algebraproven, vad detta kan bero på kan jag bara spekulera om. En anledning kan ju vara att det 

är lättare att testa begreppskompetensen inom området algebra. 

Boesen (2006) skriver att eleverna lär sig det som de får tillgång till att lära sig, samtidigt säger Palm 

et al (2004) att eleverna ska ha alla kompetenser för att klara en kurs. Det kan ju vara så att det inom 

vissa delmoment är lättare att testa resonemangskompetensen och att det inom ett annat område är 

lättare att testa algoritmkompetensen. I de moment som undersökts i denna studie så prövas 

kommunikationskompetensen i väldigt liten utsträckning, en anledning till detta kan vara den 

begränsning som gjordes i denna studie (en uppgift testar kommunikationskompetensen om den 

innehåller mycket text, annars hade alla uppgifter testat kommunikationskompetensen eftersom att 

alla uppgifter innehåller en text). Men om proven speglar det läraren undervisar om, gör ju detta att 

eleverna enligt Boesen (2006) inte lär sig den kompetensen. Det finns flera undersökningar (bland 

annat av Skolverket, 2011) som visar att elever får allt sämre betyg i matematik. Kan saknaden av 

vissa kompetenser i lärargjorda prov ha någon koppling till de allt sämre betygen hos eleverna då det 

gäller matematik?  

 

7.1.2 Skillnad mellan G-, VG- och MVG-uppgifter 

För att en elev ska klara en kurs i matematik så krävs det enligt Palm et al (2004) att denne elev 

hanterar alla kompetenskraven. Samtidigt så säger lärarna i Moréus (2008) studie att eleven endast 

behöver kunna det grundläggande för att klara G vilket jag tolkar som att de menar att eleven ska ha 

kunskap inom algoritmkompetensen och begreppskompetensen. Anledningen till varför jag tolkar att 

de grundläggande är algoritm och begreppskompetensen är att uppgifter som testar 

algoritmkompetensen prövar elevens förmåga att använda vanliga algoritmer och lösa 

rutinuppgifter, alltså att de i stort sett ska kopiera det som de kommer ihåg att de jobbat med innan. 

Dessutom att begreppskompetensen testar begrepp som eleverna ska kunna sedan tidigare, som 

”addera”, ”avrunda” osv. En annan sak som lärarna sa i Moréus (2008) studie var att det krävs mer av 

eleven för att denne ska få ett VG eller MVG. Med det menade de att eleven har en djupare 

förståelse i vad hon/han gör och att eleven ska kunna förklara och analysera sitt användande i 

matematiken. I min studie kunde man se kopplingar till detta. Det var väldigt många av G-uppgifterna 

som var av algoritmkompetens medan dominansen inte var lika stor inom VG- och MVG-uppgifterna. 

I denna undersökning kom det fram att de uppgifter som låg på VG-nivå eller högre var uppdelade i 

flera steg. I liknande uppgifter på G-nivå så kunde eleverna lösa dessa i ett steg. Jag föreställer mig 

att i uppgifter som är uppdelade i flera steg men som inte är uppdelade i a-c är det lätt för eleverna 

att hamna på fel spår, alltså att de lättare kan göra småfel. Det som också kan noteras är att i 

uppgifter där lösningen skulle ske i ett steg så var ofta lösningsmetoden given medan eleverna själva 

fick undersöka vilken lösningsmetod som passade bäst i uppgifterna som var uppdelade i flera steg. 

Uppgifterna i läroböckerna är kopplade till ett visst kapitel där lösningsmetoden ofta är angiven. Då 

lösningsmetoden är angiven menar jag att det innan avsnittet med uppgifter finns ett avsnitt där 

kapitlet är beskrivet och där det finns två eller tre visningsexempel som är liknande de uppgifter som 

eleverna senare ska jobba med. Detta speglar då den typ av uppgifter som finns med på G-nivån.  
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7.1.3 I vilken utsträckning testas de olika kompetenserna i de enskilda proven?  

Eftersom den tidigare kursplanen (Lpf 94) var utformad på så sätt att det fanns stor plats för lärarna 

att göra egna tolkningar medförde detta att skillnaden i vad som behövdes för att klara G var stor. I 

min undersökning ser jag också att proven är väldigt olika i sin uppbyggnad. Vissa prov testar nästan 

alla kompetenser medan några bara testar ett fåtal. Om eleverna bara lär sig det som de får tillgång 

till att lära sig (Boesen, 2006) och det som visas i lärares prov är det som eleverna lär sig så klarar inte 

eleverna de ”mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs” (Skolverket, 2000).  

I denna studie så visar det sig att det bara finns några få prov som testar ett få antal kompetenser 

och att de flesta proven testar mer än hälften av kompetenserna. Tvärtom var det i Bergqvist(2006) 

studie, där visade det sig att de flesta proven till stor del innehöll endast imitativt resonemang (imita-

tivt resonemang kopplas till algoritmkompetensen i detta arbete eftersom den kompetensen testar 

rutinuppgifter och vanliga algoritmer). Anledningen till att lärarna inte använde sig av det kreativa 

resonemanget i proven var att eleverna inte skulle klara av proven (att proven skulle bli för svåra) i 

dessa fall. Bergqvist studie är gjord på universitetsnivå vilket skiljer sig ifrån denna studie som är 

gjord på gymnasienivå. Både på gymnasie- och universitetsnivå ger en underkänd elev/student extra 

arbete för läraren. Lärarna på universitetet har en extra anledning till att godkänna många studenter 

eftersom att den institution de jobbar för får pengar för det antal studenter som klarat kurserna. 

Detta kan vara ett argument varför de flesta tentor går att klara med hjälp av endast imitativt reso-

nemang (Bergqvist, 2006).  

 

7.1.4 I vilken utsträckning och i vilka kombinationer testas de olika 

kompetenserna i de enskilda uppgifterna? 

Resultatet på i vilken utsträckning de olika kompetenserna testas visar att många uppgifter testar 

endast en kompetens. För att uppgifterna ska bli mer djupgående anser jag att en uppgift ska testa 

flera olika kompetenser, detta för att eleverna ska kunna koppla ihop flera delar.  

Det att det enda som behövs för att lösa uppgifter som finns i lärargjorda prov och i läroboken är 

imitativt resonemang (Boesen, 2006). Detta syns tydligt även i denna studie, det är många uppgifter 

som går att lösa med endast algoritmkompetens. Det här gör i sin tur att eleverna enligt Boesen 

(2006)inte får öva sig på sitt kreativa resonemang. I denna studie har det sin motsvarighet i att ele-

verna i mycket mindre grad testas på någon av de andra kompetenserna.  

Alla ska ha tillgång till att lära sig matematik, samt ha möjlighet att inse att matematik är något kon-

kret som går att använda istället för något abstrakt som de flesta elever idag tycker (Abrantes, 2001). 

Om man gör undervisningen mer abstrakt så tror jag att fler elever skulle tycka att matematikunder-

visningen är roligare, detta kan leda till en ökad motivation hos eleverna. Elever gillar då uppgifterna 

går att koppla till det vardagliga livet, detta gör att de får motivation till att räkna (Ahlberg, 2001). De 

uppgifter som jag hittat i proven som kan kopplas till vardagslivet är till stor del av modelleringskom-

petens. Om eleverna har det svårt i matematik så lägger de ner mer tid på att memorera istället för 

att förstå säger Pehkonen (2001) och Ebby (2005), uppgifter som går att memorera tillhör till största 

del kategorin algoritmkompetens. I denna studie så var det många prov där eleverna kunde få god-

känt bara de kunde algoritmkompetensen. Om elever klarar delproven inom matematiken tror jag att 

detta kan leda till en ökad motivation hos eleverna. Men är denna motivation falsk? Om eleverna 
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klarar delproven men sedan inte klarar de kompetenskrav som finns inom varje matematikkurs så är 

delproven missvisande. 

 

Begrepps- och modelleringskompetens är ganska lika som teoretiska begrepp, men det visar sig att 

de sällan testas i samma uppgift. Koppling mellan resonemangs- och kommunikationskompetens som 

teoretiska begrepp finns också. Dessa testades kombinerat endast i två uppgifter. Den kompetens 

som testades i flest kombinationer var algoritmkompetensen, detta kan bero på de stora antal upp-

gifter som testade denna kompetens.  

 

7.2 Metoddiskussion 
Det jag framför allt ville mäta i denna studie var i vilken utsträckning de matematiska kompetenserna 

testas i lärargjorda prov. Metoden som jag använde mig av var lätt att analysera proven med och det 

var sällan jag stötte på några problem. 

En fråga som jag ställer mig så här i slutet av studien är om det var fel att begränsa 

kommunikationskompetensen? De resultat om kommunikationskompetensen som denna studie 

visar skulle inte vara desamma om dessa begränsningar inte hade gjorts. Detta i och med att 

kommunikationskompetensen egentligen testas i alla uppgifter eftersom alla uppgifter innehåller en 

matematisk text som eleverna ska läsa och tolka plus att eleverna ska skriva ned ett svar.  

Jag tror att det är lättare att utgå från ett mindre antal kompetenser eftersom det blir mindre 

komponenter att hålla reda på och då får man en djupare analys, att man till exempel använder sig 

av imitativt och kreativt resonemang som Boesen (2006) gjort.  

 

7.3 Vidare forskning 
Mina ursprungliga planer var att också undersöka hur länge lärarna som konstruerade proven hade 

undervisat i matematik. Funderingen var då om detta kan ha någon betydelse för hur lärares prov är 

konstruerade och vilka kompetenser som testas? De prov som jag fick av forskningsgruppen var alla 

kodade, så jag fick ingen information om hur länge de jobbat eller vad de hette. Detta gjorde att jag 

inte hade underlag till att analysera denna fråga. En annan intressant utveckling på detta arbete 

skulle även vara att göra intervjuer med lärare för att se hur de resonerar då de gör prov men också 

för att veta varför deras prov är utformade på detta sätt.  

 

7.4 Slutkommentar 
Det som jag fått ut av detta arbete gör att jag lättare kan använda mig av kompetenser i min roll som 

lärare och jag hoppas att jag på så sätt kan motivera eleverna. 
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8 Bilagor 
I detta kapitel visas två bilagor som använts i denna studie. 

9 Bilaga 1 
Problemlösningskompetens Algoritmkompetens Begreppskompetens

Uppgifter Ovanliga

Annorlunda 

information Komplexa Rutin Hjälpmedel Ekvationer

Beskriva och 

tolka begrepp Ovanliga Öppna

Koppling mellan olika 

förklaringar av samma 

begrepp

1.1 a X

1.1 b X

1.2

1.3 X

1.4 a

1.4 b  

Modelleringskompetens Resonemangskompetens Kommunikationskompetens

Hela 

modellerings-

processen

Delar av 

modellerings-

processen Öppna

För lite eller 

för mycket 

information

Ställa upp, undersöka 

hypoteser eller analysera 

och dra slutsatser Styrka/bevisa

Utvärdera 

eller 

generalisera

Koppla ihop 

eller förklara Mycket text

Beskriva/Förklara 

begrepp, lagar, 

metoder

Redovisning och 

matematiskt språk

X

X

X  

 

Dessa låg då efter varandra i ett Excel-ark. Första ettan i 1.1 a står för att det är första provet och 

resterande (1 a) är att det är första uppgiften på det provet. Jag hade alltså numrerat proven för att 

sedan lätt kunna gå tillbaka om det fanns några funderingar. Numreringen gick från 1.1 a till 20.10. 

Den typ av uppgifter som står i detta bedömningsschema underlättade för mig i analysen av 

uppgifterna från lärarnas prov, dessa typuppgifter finns inte med i resultatet.  
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9.1 Bilaga 2 
Nedan visas det mail som skickades till matematiklärarna: 

 

Hej!  

Jag är en lärarstuderande tjej som denna termin gör ett examensarbete inom matematik. Jag tänkte 

mig att skriva om hur matematikprov (i kurs A) utformas och konstrueras.  

Jag skulle behöva din hjälp, för att få så bra underlag som möjligt så skulle jag gärna vilja att du 

skickar Ditt senast gjorda prov inom geometri och det senaste inom algebra (alltså två prov).  

Skicka dina prov via mail till mig på ewi0306@hotmail.com, skriv också med i mailet hur länge du har 

jobbat som lärare. Om du inte har proven på datorn så går det bra att skicka ett mail till mig med din 

adress så jag sedan kan skicka ett frankerat brev till dig. 

 

Tack på förhand  

/Emma Wikström 

 


