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1. Sammanfattning 

För att undersöka eventuella skillnader mellan vilka matematiska kompetenser som prövas på IB-

programmet och svenska nationella program har en analys av matematikuppgifter från de olika 

programmen genomförts. På IB-programmet har uppgifter från final exam i mathematical studies 

standard level gjorts och från de svenska en analys av uppgifter från nationella prov i matematik B och 

C. Analysen har genomförts med hjälp av kompetensramverk framtaget av Palm et al. (2004). Med 

hjälp av kompetensramverket har nyckelord och uppgiftstyper för de olika kompetenserna tagits fram 

för att kategorisera in uppgifter till en kompetens som är kärnan i uppgiften. Resultatet av studien 

visar på att det finns en skillnad mellan proven som analyserats då proportionerna av kompetenser 

som prövas skiljer sig åt mellan proven. Dock går det inte att göra en generalisering då det ej går att 

utesluta att det är slumpen som gett skillnaden i de analyserade proven. Vid ett större stickprov skulle 

det kunna vara möjligt med en generalisering om frekvensen av kompetenser som prövas är 

densamma. 

Nyckelord: jämförelse, prov, kompetenser, international baccalauerate, nationella prov, final exam, 

what you test is what you get 

2. Inledning 

What you test is what you get är ett hett debatterat ämne just nu som grundar sig i att eleverna lär sig 

efter vad de kommer att testas på då bedömningen av deras kunskaper görs till stor del genom proven 

(Knight, 1999). Detta leder till att de större proven ligger till stor grund för vad eleverna lär sig i 

matematik. Utifrån detta så skulle det vara intressant att se vad motsvariga utbildningar prövar hos 

eleverna, då detta utifrån teorin what you test is what you get speglar vilka kunskaper eleverna tar till 

sig i kursen. 

Under min studietid har jag på mina VFU-perioder upptäckt att många skolor har ett internationellt 

program som heter International baccalaureate. Då detta program skiljer sig från de svenska 

programmen så är det intressant att se vilka eventuella skillnader som finns mellan vilka 

kompetenskrav som ställs på eleverna i matematik. IB- programmet följer inte de svenska kursmålen i 

matematik utan är styrt internationellt vilket gör att det finns orsak till att ana att det kanske inte är 

samma fokus på vad eleverna behöver visa upp kunskaper inom. Då jag arbetat med 

kompetensramverk under min studietid så har jag valt att undersöka de eventuella skillnaderna 

utifrån ett sådant. Då det är viktigt med en likvärdig bedömning mellan de nationella programmen så 

är det intressant att undersöka hur likvärdigt ett internationellt program är gentemot de nationella 

programmen. Då eleverna från båda dessa program kan söka in till universitet och högskola. En 

intressant frågeställning här är om det är samma förmågor hos eleverna inom matematiken som 

efterfrågas i de olika programmen eller om dessa skiljer sig åt. Att genomföra en jämförelse mellan 

större prov för de olika utbildningarna kan också öppna upp en diskussion om hur målen i matematik 

skall vara utformade och vad systemen kan lära av varandra. 
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Jag anser i linje med what you test is what you get teorin, att inlärningen hos elever styrs mycket av 

vad som prövas i proven genom att det proven testar speglar mycket vad eleverna lägger fokus på i sin 

inlärning. Utifrån ett sådant resonemang kan man utifrån en analys av proven ana vilka kunskaper 

som är starkast hos eleven. Detta i sin tur skulle kunna ge ett bidrag till att förklara eventuella 

skillnader i vilken utsträckning elever från de nationella programmen skiljer sig från IB-programmet 

vad gäller förmågan att använda matematik i olika situationer. 

3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka eventuella skillnader i vilka matematiska kompetenser som 

prövas på IB-programmet gentemot svenska nationella program när det kommer till final exam 

mathematical studies standard level och nationella prov i matematik B och C 

Mathematical studies standard level samt final exam kommer att förklaras i avsnitt 5.3 

4. Frågeställning 

• Finns det någon skillnad i hur frekvent varje kompetens prövas i nationella provet i 

matematik B och C gentemot Final exam i mathematical studies standard level och hur ser 

skillnaderna ut? 

5. Bakgrund 

I denna del kommer resultat av liknande test att lyftas fram. Här kommer även betydelsen av 

kompetensramverk att presenteras och en förklaring av IB-programmet. Slutligen kommer en 

sammanfattning av kursmålen för de olika programmen att presenteras för att få en bättre inblick i de 

olika programmens utformning. 

5.1. Liknande test 

Liknande analyser av prov har genomförts tidigare för att se hur olika prov skiljer sig åt när det 

kommer till vilka kompetenser som prövas hos eleverna. Boesen (2006) har undersökt skillnader 

mellan lärargjorda prov och nationella prov för att se hur de skiljer sig när det kommer till imitativt 

och kreativt resonemang. Av denna artikel framkommer det att det är vanligare med kreativt 

resonemang i de nationella proven än vad det är i de lärargjorda proven. 

Boesen (2006) har även analyserat förekomsten av kompetenser i lärargjorda prov och nationella prov 

utifrån kompetensramverket i Palm et al. (2004). Där framkommer det att förekomsten av varje 

kompetens var som följer. 
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(Boesen, 2006) 

I diagrammen så står TMT för teacher made tests och NCT för nationall course tests. Utifrån artikelns 

så kunde 34 % av de analyserade uppgifterna i det nationella provet kategoriseras som 

algoritmkompetens, 5 % som problemlösningskompetens, 11 % som resonemangskompetens, 20 % 

som modelleringskompetens, 18 % som begreppskompetens och 12 % som 

kommunikationskompetens. 

 

Boesen (2006) menar även på att elever som inte jobbar med kreativt resonemang i tillräckligt stor 

utsträckning får svårare att lösa matematiska problem där det inte finns någon på förhand känd 

metod för eleven att lösa uppgiften. 

5.2. Varför kompetensramverk 

Med matematiska kompetenser menas vad som krävs av eleven för att lösa olika uppgifter. Lithner 

skriver att det finns en internationell trend av att inte enbart fokusera på elevens kunskaper inom 

områden som algebra med mera utan även att kolla på vad om krävs i processen för att lösa olika 

uppgifter (Lithner et al., 2010). 

Niss (2002) menar att för att bemästra matematiken så krävs det matematiska kompetenser. Han 

menar på att anledningen till att mäta de matematiska kompetenserna ger ett ramverk för att bedöma 

kunskaper som inte är knutet till den traditionella bedömningen av listade kunskaper. Att arbeta 

utifrån ett kompetensramverk ger ett ramverk som går att använda i alla nivåer av matematiken. Med 

detta menas att elevers kunskaper i både grundläggande matematik och matematik på avancerad nivå 

kan bedömas med samma ramverk för att se vilka kunskaper eleven besitter (Niss, 2002). 

Knight (1999) menar på att elever eftersträvar att lära sig det de kommer att prövas på, och att det 

därav är relevant hur proven utformas, särskilt vid prov som spelar stor roll för bedömningen av 

elevens kunskaper. Utifrån detta är det viktigt att proven innehåller uppgifter där eleverna har 

möjlighet att visa de kunskaper eller kompetenser som utbildningen eftersträvar att eleverna ska 

kunna vid avslutad kurs. 

Enligt Gibbs (1999) så har sättet elever bedöms den mest betydande rollen för hur eleven lär sig. 

Utifrån detta perspektiv har provens utformning en stor betydelse för hur eleven lär sig speciellt vid 

prov som har stor betydelse för elevens betyg i kursen. Gibbs (1999) menar även att passande 
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bedömning av eleven styr eleven till den inlärning som eftersträvas med kursen. Med rätt sätt att 

bedöma eleven kan även styra hur mycket tid som eleven lägger på studierna (Gibbs, 1999). 

5.3. IB-Programmet 

International baccalaurate är ett internationellt styrt program på engelska som i grunden är ett 

tvåårigt program. I Sverige har det dock lagts till ett förberedande år på programmet då detta krävs 

enligt svensk lag (Internationalbaccalaureate). Programmet finns på 3586 skolor belägna i 145 olika 

länder världen över. Organisationen som ligger bakom IB-programmet är inte vinstdrivande och 

bedriver undervisning för studenter i åldrarna 3-19 år (IB-organisation) IB-programmet är indelat i 

fyra olika program vilka är primary years programme för åldrarna 3-12, middle years programme 

för åldrarna 11-16, diploma programme för åldrarna 16-19 samt IBCC som också är för åldrarna 16-19 

(IB-organisation). I detta arbete kommer IB-programmet att syfta till diploma programme. De 

ämnen som finns på IB-programmet är indelat i sex grupper vilka är studies in language and 

literature, language acquistion, individuals and societies , experimental sciences, mathematics and 

computer science samt the arts. Matematiken kommer i detta arbete att refereras som tillhörande till 

grupp 5. Eleven måste välja ett ämne av varje grupp av ämnen (IB-organisation). 

5.3.1. Matematiken på IB-programmet 

På IB-programmet finns det fyra olika kurser inom matematiken, dessa är mathematical studies 

standard level, mathematical SL, mathematics higher level samt further matimatical standard level 

(IB-organisation). I detta arbete är det mathematical studies standard level som fokusen kommer att 

ligga på. Innehållet i denna kurs kommer att tas upp under avsnittet som berör final exam. 

5.3.2. Final Exam 

Till skillnad från det nationella provet så är final exam som är det slutliga examinationsprovet till 80 

% avgörande för vilket betyg eleven får i matematikkursen. De övriga 20 % av betygsgrunden är 

kopplade till interna uppgifter som eleven gjort under matematikkursens gång. Det slutliga 

examinationsprovet bedöms till skillnad från nationella programmet ej av lärare utan speciella 

examinatorer och genomförs vid slutet av programmet (IB-organisation). 

Enligt en analys gjord av Claesens (2004) så är det svårt att dra direkta paralleller mellan det slutliga 

examinationsprovet i mathematical studies standard level och nationella provet i en enskild 

matematikkurs på de nationella programmen. Innehållet i final exam är delar av samtliga kurser från 

matematik A-F samt matematik diskret. Huvudfokus ligger dock på matematik A-C. I stora drag är 

innehållet baserat på tal och algebra, mängdlära och logik, geometri och trigonometri, statistik och 

sannolikhetslära, funktioner och matematik inom ekonomi (Claesens, 2004). Enligt Universitets- och 

högskolerådet är dock kunskaperna från mathematical studies standard level motsvarande för 

matematikkurserna A-C men ej tillräckliga för matematikkursen E (Universitets- och högskoleverket). 

5.4. Kursmål Mathematical studies SL 

För att få en bättre förståelse av hur final exam är utformat så är det av intresse att undersöka de 

underliggande mål och prioriteringar som ligger bakom utformningen av matematiken på IB-

programmet. Nedan kommer en sammanfattning av de mål som ligger till grund för kursen 



6 

 

Mathematical studies standard level för att ge en bättre förståelse av vad kursen syftar till att 

eleverna skall ha lärt sig vid kursens slut. 

Målen i Mathematical studies standard level bygger i stort på att eleverna skall kunna använda det 

matematiska språket och behärska terminologin i matematiken. De skall också lära sig att använda 

matematiska koncept och presentera information på olika sätt såsom grafer, tabeller och diagram. 

Även att kunna lösa matematiska problem är en viktig del enligt målen. Målen syftar även till att 

eleven skall tydligt kunna kommunicera och argumentera språkligt sina matematiska kunskaper samt 

att kunna skapa och använda matematiska modeller och kunna använda färdiga modeller eller 

metoder för lösning av uppgifter. Vidare så är även tolkning och förståelse av matematik en viktig del. 

Målen inom Mathematical studies standard level är även viktade för att tydligare se hur stor del av 

kursen som varje mål ska fylla. Som exempel så utgör målet att lösa matematiska problem på lämpligt 

sätt 15 % av kursen och att kunna presentera information i grafer, tabeller och diagram står för 12 %. 

(Kursmål IB) 

5.5. Kursmål Matematik B och C 

För att spegla hur kursmålen ser ut på de nationella matematikkurserna presenteras en 

sammanfattning för målen i kurserna matematik C och B nedan. Det är bland annat utifrån dessa mål 

som Palm et al. (2004) skapat kompetensramverket som presenteras i teoriavsnittet. 

Inom matematik B och C så skall eleven kunna lösa matematiska problem. De skall även kunna 

använda sig av matematiska modeller och kunna använda sig av hjälpmedel såsom datorer och 

grafräknare. Att kunna använda och åskådliggöra olika matematiska begrepp är också en viktig del av 

kursen samt att kunna tolka matematiska uttryck och grafer. Även att kunna tolka olika samband är 

viktigt för eleven att kunna. Beskriva, kommunicera och härleda matematik hör också till de mål som 

ligger till grund för kurserna. 

Inom matematik B och C framgår det också vilken typ av matematik som eleven skall behärska vid 

avslutad kurs, som till exempel derivata och potenser i matematik C (Kursmål matematik C). 

6. Teori 

6.1. Kompetensramverk 

I detta arbete använder jag mig av kompetensramverket framtaget av Palm et al. (2004) som är 

baserat på läroplanen samt de tidigare kursplanerna, programmålen och betygskriterierna i 

matematik, där det tagits fram vilka olika kompetenser som elever ska visa prov på för att klara dessa. 

De kompetenser som framkommer i denna är algoritmkompetens, problemlösningskompetens 

begreppskompetens, modelleringskompetens, resonemangskompetens och 

kommunikationskompetens och jag kommer nedan att förklara dessa kompetenser och kort varför de 

olika kompetenserna skapats. 
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6.1.1. Algoritmkompetens 

Algoritmkompetens har tagits fram som en viktig kunskap hos eleverna då det är viktigt både i 

matematiska och utanförmatematiska situationer att behärska algoritmer. Till uppgifter där 

algoritmkompetens prövas hos elever räknas sådana uppgifter där eleven har färdiga modeller för 

uppgiftslösningen. Ett exempel på en färdig modell är pq-formeln som är en intränad metod för 

eleven. Även rutinmässiga uppgifter räknas hit som ekvationslösning och sekvenser med elementära 

steg (Palm et al., 2004). 

6.1.2. Problemlösningskompetens 

Denna kompetens har tagits fram då problemlösning är en viktig del i kursplanerna och 

betygskriterierna och som dyker upp på flera ställen. Som problem så definieras det som en uppgift 

där eleven inte har en färdig lösningsmetod. Till uppgifter där problemlösningskompetens prövas hos 

eleverna räknas enligt Palm et al. (2004) uppgifter av annorlunda karaktär. Med detta menas att det 

inte finns någon färdig lösningsmetod till uppgiften. Det kan till exempel vara omvända uppgifter där 

eleven själv ska ge förutsättningar för ett givet svar. Informationen som ges i dessa uppgifter är ofta 

annorlunda än vad eleven vanligtvis arbetar med (Palm et al., 2004) 

6.1.3. Begreppskompetens 

Palm et al. (2004) menar att en viktig kunskap för eleverna är att förstå matematiska begrepp och 

innebörden av dessa. Begreppskompetens ses som en viktig del i att kunna lösa matematiska problem. 

De definierar begrepsskompetens som ”eleverna har förtrogenhet med innebörden av relevanta 

begrepps definitioner”. Till uppgifter där begreppskompetens prövas hos eleverna är det ofta att 

eleverna skall definiera olika begrepp och/eller använda innebörden av begrepp eller delar av dessa. I 

denna kategori ingår även uppgifter där eleverna utifrån en viss information ska dra slutsatser om 

någonting. Även uppgifter som går att lösa på flera olika sätt och där eleverna kan ge flera olika svar 

som är korrekta. 

6.1.4. Modelleringskompetens 

Med modelleringskompetens menas att eleverna utifrån en utommatematisk situation ska kunna 

skapa matematiska modeller för att förklara situationen. Till uppgifter där modelleringskompetens 

prövas hos eleverna så är uppgiften ofta av en sådan karaktär där eleven ska skapa, tolka och 

utvärdera en matematisk modell. Bland dessa uppgifter är det vanligt med en verklighetsnära grund 

där det är något som har hänt eller skulle kunna hända och de förutsättningar som ges är samma som 

eleven hade haft tillgång till i en verklig situation. Vidar så kan det även vara uppgifter där eleven får 

tillgång till för mycket, alternativt för lite information och där denne måste göra egna relevanta 

antaganden alternativt sålla information. (Palm et al., 2004) 

6.1.5. Resonemangskompetens 

Denna kompetens grundar sig enligt Palm et al., 2004) i att elever skall kunna behandla matematiska 

bevis och även att kritiskt granska och bedöma innehållet i matematiken. Till uppgifter där 

resonemangskompetens prövas hos eleverna hör uppgifter där eleven får ställa upp och undersöka 

hypoteser. Hit hör även uppgifter där eleven skall styrka och bevisa matematiska påståenden genom 
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att skaffa belägg och matematiskt argumentera. Vidare så hör även uppgifter där eleven skall 

generalisera resultat hit samt att kombinera ett annat resultat med det resultat eleven kommit fram 

till och argumentera och förklara om detta. Hit hör även att eleven skall förklara lämplighet av en 

modell i en viss situation. (Palm et al., 2004) 

6.1.6. Kommunikationskompetens 

Slutligen så har Palm et al. (2004) tagit fram kommunikationskompetens som bygger på att eleven 

ska kunna kommunicera det matematiska språket i både tal och skrift. Till uppgifter där 

kommunikationskompetens prövas hos eleverna räknas uppgifter där eleven ska förklara och beskriva 

metoder, lagar och begrepp med ord och där särskilda krav ställs på elevens sätt att redovisa och 

dennes matematiska språk. 

7. Metod 

För att kunna ta reda på vilka kompetenser och i vilken utsträckning kompetenserna prövas hos 

eleverna kommer jag att använda mig av en analytisk metod där jag undersöker uppgifter i stora prov 

för de nationella kurserna samt IB-programmet. Jag har valt att analysera uppgifterna med hjälp av 

nyckelord i första hand och uppgiftstyp i andra hand kopplat till nyckelorden. Hur denna 

kategorisering genomfördes förklaras vidare i avsnitt 7.2.1. Anledningen till att jag valt att använda 

mig av nyckelord för kategoriseringen av uppgifter är dels för att underlätta att genomföra analys på 

fler uppgifter. Jag har även valt att använda mig av nyckelord för att lättare kunna se hur 

kategoriseringen genomförts vilket gör det lättare att genomföra ett liknande analys med samma 

förutsättningar som denna analys. 

7.1. Urval 

Urvalet består av två final exam standard level samt tre nationella prov där ett är från matematik B 

och två från matematik C. Samtliga frågor i proven har valts ut för analys. Anledningen till att de 

nationella proven valdes från de gamla kursplanerna är för att det ej har tillverkats tillräckligt många 

för den nya kursplanen. Matematik B och C valdes för att dessa speglar till viss del det innehåll som 

finns i mathematical studies standard level såsom derivata, ekvationslösning, trigonometri, statistik 

och sannolikhetslära. 

För att få tillgång till final exam proven har jag tagit kontakt med en matematiklärare på IB-

programmet som kunde bistå med proven, vilket ledde till en relativt stor begränsning i vilka prov 

som kunde väljas. Då dessa prov är från 2010 så valdes nationella prov som var så nära detta årtal 

som möjligt för att få ungefär lika aktuella prov. Det matematik B prov som valdes är från VT11 och 

matematik C proven är från HT09 respektive VT11. För samtliga nationella prov gäller hävd sekretess. 

På proven från Mathematical studies standard level ligger ingen sekretess, dock ges proven ej ut gratis 

utan ligger till försäljning. 

7.2. Analysmetod 

I analysen av uppgifterna kommer varje uppgift att endast kategoriseras till en kompetens. Att 

uppgiften endast kategoriseras till en kompetens är dels för att underlätta den statistiska analysen då 
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det skulle kräva ett väldigt stort stickprov för att statistiskt kunna visa skillnader, då det i ett sådant 

fall skulle finnas många olika kombinationer av kompetenser. Det skulle även tillföra en svårighet 

över vart man skall dra gränsen för när en kompetens förekommer i uppgiften då de i vissa uppgifter 

kan förekomma spår av vissa kompetenser. 

För att kunna bedöma vilken kompetens som prövas hos eleven i de olika frågorna från proven så har 

jag valt att utgå från kompetensramverket framtaget av Palm et al. (2004). Anledningen till att jag valt 

detta ramverk är för att det är skrivet på svenska vilket minskar risken för feltolkningar och på så vis 

skapar en högre validitet i analysen av kompetenser som prövas hos eleverna. En ytterligare anledning 

till valet är att jag under min tid som lärarstudent arbetat mer med detta än liknande ramverk som 

TIMSS och NCTM. Nedan kommer jag presentera vilka olika uppgiftstyper som passar in på varje 

kompetens och vad jag utgår ifrån vid min bedömning av uppgifterna. 

Som jag tidigare nämnt har jag valt att endast bedöma en kompetens i uppgifterna där det 

förekommer flera kompetenser för att lösa uppgiften. I denna bedömning kategoriserar jag uppgiften 

till den kompetens som står för den största delen av uppgiftslösningen. Då många uppgifter var 

uppdelade i flera deluppgifter så var deluppgifterna ofta tydligt kopplat till en kompetens. Vidare så 

har jag valt att se algoritmkompetens som den sekundära kompetensen vid uppgifter som prövar både 

algoritmkompetens och till exempel resonemangskompetens, och därav kategoriserat uppgiften till att 

den prövar resonemangskompetens. Detta då jag utifrån erfarenhet sett att elever ofta har svårare 

med resonemangs- och kommunikationskompetens än algoritmkompetens. När det kommer till 

uppgifter med flera olika möjligheter till lösning och där de olika lösningarna prövar olika 

kompetenser kommer en bedömning göras av vilken som är den vanligaste lösningen av uppgiften. 

Detta kommer jag gå in mer på under min presentation av de olika uppgiftstyperna. För att ge en 

tydligare bild av hur kategoriseringen kommer att gå till har en modell över processen tagits fram. 

Modellen visar de olika stegen av kategoriseringen och återfinns nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Kategorisera uppgift till tillhörande 

kompetens. 

Undersöka uppgiftstyper hos 

kompetenser som nyckelordet 

kopplas till och placera in uppgiften 

för passande uppgiftstyp. 

Kategorisera uppgift till tillhörande 

kompetens. 

En kompetens. Flera kompetenser. 
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Nedan har jag satt upp vilka uppgiftstyper som de olika kompetenserna har och som anges i 

kompetensramverket som är framtaget av Palm et al. (2004). 

7.2.1. Kategorisering av frågor 

Kategoriseringen består av två huvudsteg där jag i första hand utgår från nyckelord i formuleringen av 

uppgiften. Dessa nyckelord har framtagits genom en tolkning av den presentation som ges av 

kompetenserna och de uppgiftstyper som är kopplade till dessa i Palms et al. (2004) 

kompetensramverk. Tolkningen har gått till så att jag undersökt definitionen som Palm et al. (2004) 

ger av vad kompetensen innebär för att sedan placera in nyckelord som styr eleven mot att använda en 

viss kompetens i uppgiftslösningen. Till exempel så har vi ordet motivera där eleven tvingas 

kommunicera sitt matematiska tänkande för att göra det tydligt för läsaren hur denne tänkt, vilket 

skulle visa på en kommunikationskompetens hos eleven. 

Då vissa nyckelord går att koppla till flera kompetenser på grund av en bred språklig betydelse så 

undersöker jag i andra hand vilken uppgiftstyp frågan är av. Denna granskning av uppgiftstyp 

genomförs endast av de kompetenser som nyckelordet eller nyckelorden som uppgiften innehåller är 

kopplade till. 

Anledningen till att nyckelord använder för kategorisering av frågor är i huvudsak för att minska den 

subjektiva bedömningen i varje uppgift. Nyckelorden har även fungerat som en avgränsning för att 

snabbare kunna se vilka olika uppgiftstyper som frågan skall analyseras utifrån. Innan kopplingen 

mellan nyckelord och kompetenser fastslogs så genomfördes en pilotstudie av uppgiftskategorisering 

på ett matematik D prov samt delar av ett final exam prov. Anledningen till att pilotstudien 

genomfördes var för att kopplingen mellan nyckelord och kompetenser skulle få en bättre grund och 

en högre säkerhet för senare analys. Här undersöktes vilka nyckelord som förekom i uppgiften samt 

en undersökning av vilken uppgiftstyp det var utifrån kompetensramverket (Palm et al., 2004). Här 

undersöktes alltså samtliga kompetensers uppgiftstyper mot uppgiften. Pilotstudien resulterade i att 

ett fåtal nyckelord kategoriserades till flera kompetenser då det upptäcktes att de förekom i flera olika 

uppgiftstyper än de jag kom fram till i min tolkning. I övrigt så stämde kopplingen mellan nyckelord 

och kompetenser bra. 

Nedan kommer jag att lista vilka nyckelord som är vanligt förekommande för varje kompetens och 

därefter kommer jag presentera en kortfattad presentation av de uppgiftstyper som hör till varje 

kompetens enligt Palm et al. (2004). De nyckelord som anges nedan är de jag kommer leta efter i varje 

uppgift för att kunna avgränsa uppgiften till en eller ett fåtal kompetenser. Därefter kommer jag 

använda de uppgiftstyper tillhörande de kompetenser jag avgränsat till för att göra en slutlig 

avgränsning till en kompetens. För att få en bättre övergripande bild över nyckelord har jag skapat en 

lista över dessa och vilken/vilka kompetenser som dessa förknippas med (Bilaga 1). Här finns även de 

engelska motsvarigheterna till de svenska nyckelorden då final exam är skrivet på engelska. De 

engelska nyckelorden är kopplade till samma kompetenser som de motsvarande svenska nyckelorden. 

I de fall där inget av nyckelorden förekommer i uppgiften kommer endast en bedömning utifrån 

uppgiftstyp att göras och här kommer samtliga kompetenser att undersökas. 
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Viktigt att poängtera är att nyckelorden endast kommer att undersökas i själva formuleringen av 

frågan till eleven och inte i den bakomliggande informationen till eleven. Med detta menas att till 

exempel ordet lämpligt kan förekomma i den bakomliggande texten som förklarar en situation eller 

liknande, men att det ej är en uppmaning till eleven. I ett sådant fall används ej nyckelordet i 

analysen. 

7.2.1.1. Problemlösningskompetens 

Inom frågor där problemlösningskompetens prövas är det vanligt med ord som Ange, Bestäm, 

Föreslå, Visa, Lämpligt och Förutsättningar. Anledningen till att dessa ord kategoriseras till 

problemlösningskompetens är för att de är kopplade till kompetensens uppgiftstyper. Till exempel så 

kan ange, lämpligt och förutsättningar vara i uppgifter där eleven skall skapa förutsättningarna för ett 

givet svar. Ordet visa förekommer i uppgifter där eleven ska visa ett samband eller liknande och där 

uppgiften är relativt komplex. 

Hit hör uppgiftstyper som omvända uppgifter där eleven själv ska ta fram förutsättningar. Även 

uppgifter som eleven ej är van att arbeta med och öppna uppgifter hör hit. 

Exempel av kategorisering 

Medicin som ges direkt i blodet börjar verka omedelbart, men det kan ta en eller två 

dagar innan medicinen får full effekt. Patienten får därför lika stora doser medicin 

med jämna mellanrum under en tidsperiod. För en viss medicin gäller att 

medicinmängden y mg i blodet, t timmar efter att patienten fått sin första dos av 

10 mg medicin är: 

� � 10�
��
�  

 

Bestäm den övre gränsen för totala mängden medicin i blodet. 

(NpMaC ht, 2009) 
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Då nyckelordet bestäm kopplas till flera kompetenser så krävs en undersökning av uppgiftstyp för 

denna uppgift. Här har jag tolkat uppgiften som relativt ovanlig och något eleven inte är van att arbete 

med. Detta leder till att uppgiften kategoriseras till problemlösningskompetens. 

7.2.1.2. Algoritmkompetens 

För denna kompetens har jag valt att dela upp nyckelorden i två kategorier då vissa frågor är direkt 

kopplade till det ämnesinnehållet medans andra är mer allmänna frågor. De ämneskopplade 

nyckelorden i uppgifter som prövar allgoritmkompetens hos eleven är Derivera, Bryt ut, Förenkla och 

Faktorisera. De allmänna nyckelorden är ord som Lös, Beräkna, Besvara och Bestäm. Samtliga ord 

har en stark koppling till uppgifter där eleverna har ett färdigt tillvägagångssätt för att lösa uppgiften 

genom en formel eller intränad metod. 

Till Algoritmkompetens hör uppgifter där eleverna har en färdig modell eller intränad metod för att 

lösa uppgiften i form av t.ex. en formel. 

Exempel av kategorisering 

Beräkna 	 
4 − ���
�

�
 

(NpMaD vt, 2011) 

I denna uppgift förekommer ordet beräkna vilket kategoriserar in den till algoritmkompetens. 

Uppgiftstypen passar även in för denna kompetens då det finns en färdig metod för att lösa uppgiften. 

Dock är det endast första steget som genomförs för denna uppgift då nyckelordet endast är kopplat till 

en kompetens. 

7.2.1.3. Begreppskompetens 

Till begreppskompetensgrundade uppgifter hör nyckelorden Definiera, Förklara, Bestäm, Förtydliga, 

Innebär, Menas, Tolka, Ange samt Formulera. Detta då dessa ord har koppling till uppgifter där 

eleven skall arbeta med begrepp och förklara dessa. Ordet formulera hör även till uppgifter där eleven 

skall dra slutsatser om något. 

För att pröva begreppskompetensen hos elever brukar frågorna vara av sådan karaktär att eleverna 

skall definiera olika begrepp och/eller använda innebörden av begrepp eller delar av dessa. Även 

uppgifter där eleven skall dra slutsatser utifrån en viss information samt uppgifter som går att lösa på 

flera olika sätt med flera olika svar som är korrekta. 

Exempel av kategorisering 

 

The stem and leaf diagram below shows the lengths of 22 metal components in cm. 

Stem Leaf 

 

1 | 2, 2, 3, 7 

2 | 4, 4, 4, 8, 9, 9 Key: 1|2 means 1.2cm 
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3 | 6, 7, 7 

4 | 1, 1, 1, 1, 3, 5, 6 

5 | 0, 1 

 

(a) Write down the modal length of the metal components. 

(M10/5/MATSD/SP1/ENG/TZ1) 

I denna uppgift förekommer nyckelordet write down vilket i första steget kategoriserar in uppgiften 

till algoritm-, resonemangs-, problemlösnings- och begreppskompetens. I denna uppgift undersöks 

uppgiftstyperna för dessa fyra kompetenser för att se vilken som överrensstämmer bäst med 

uppgiften. Här har jag valt att kategorisera denna uppgift till begreppskompetens då eleven måste 

förstå innerbörden av begreppet modal lenght. 

7.2.1.4. Modelleringskompetens 

När modelleringskompetens prövas i en uppgift förekommer ofta ord som Skapa, Tolka, Teckna och 

Utvärdera. Dessa ord kopplas till denna kompetens då eleven ska skapa tolka och utvärdera 

matematiska modeller. De har en koppling till förmåga att konstruera och kritiskt granska 

matematiska modeller. 

Vanliga uppgifter för modelleringskompetens är uppgifter där eleven skall skapa, tolka och/eller 

utvärdera matematiska modeller, uppgifter med verklighetsnära grund samt uppgifter med för mycket 

eller för lite information. 

Exempel på kategorisering 

En grupp personer hälsar på varandra genom att skaka hand. Antalet 

handskakningar H i gruppen ges då av � �
�
����

�
 där n är antalet personer. 

 

Antag att en grupp A består av ett antal personer och en grupp B består av dubbelt så många personer 

som grupp A. Personerna i grupp A hälsar på varandra och personerna i grupp B hälsar på varandra. 

 

Teckna ett uttryck för differensen mellan antalet handskakningar i de två grupperna. Förenkla sedan 

detta uttryck så långt som möjligt. 

(NpMaC ht, 2009) 

 

För denna uppgift förekommer både nyckelordet teckna och förenkla vilket leder till att en jämförelse 

mot både uppgiftstyper för algoritmkompetens och modelleringskompetens behöver undersökas. Här 

görs en tolkning att kärnan i frågan sitter i att skapa en modell över antal handskakningar. 

7.2.1.5. Resonemangskompetens 

I uppgifter som är skapade för att pröva resonemangskompetens hos elever är det vanligt 

förekommande med ord som Argumentera, Bevisa, Undersök, Generalisera, Lämpligt, Förklara, 
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Visa, Föreslå, Ange samt Hypotes. Då denna kompetens baseras på att eleven skall kunna uttrycka 

och kritiskt granska bevis och modeller så har dessa ord valts ut. Orden visa och bevisa är relativt 

närbesläktade och båda dessa används i uppgifter av beviskaraktär, även ordet hypotes är vanligt 

förekommande i uppgifter där något ska bevisas. Argumentera, Undersök, Lämpligt, Generalisera, 

Förklara och Föreslå är kopplat till uppgifter där kritiskt granskande står i fokus. 

Till denna kompetens kategoriseras frågor som hypotesprövning, styrka eller bevisa matematiska 

påstående, generalisering och förklarande av matematiska modeller samt uppgifter med kritiskt 

granskande. 

Exempel av kategorisering 

Funktionen �
� � � − 32 har endast en extrempunkt 

 

Undersök om denna extrempunkt är en maximi - eller minimipunkt. 

(NpMaC ht, 2006) 

 

I denna uppgift finns nyckelordet undersök vilket kategoriserar in uppgiften för 

resonemangskompetens. Det passar även in i uppgiftstyp för resonemangskompetens då eleven 

behöver resonera och matematiskt argumentera kring extrempunkten. Viktigt att påpeka är att eleven 

ej har tillgång till räknare för att lösa denna uppgift. Dock är det endast första steget i analysmetoden 

som genomförs i denna uppgift då nyckelordet endast kopplas till en kompetens. I denna uppgift går 

det visserligen att ifrågasätta om undersök endast kan kopplas till resonemangskompetens då en 

likadan uppgift fast med en x3 hade fallit in på en uppgiftstyp där algoritmkompetens hade prövats. 

Detta är det troligt att en sådan fråga hade formulerats på ett annat sätt än med ordet undersök då det 

i analysen ej förekom någon sådan uppgift med en sådan frågeställning. 

7.2.1.6. Kommunikationskompetens 

I frågeformuleringar som prövar kommunikationskompetens är det vanligt med ord som Förklara, 

Utförligt, Lämpligt, Motivera och Beskriv. Dessa ord har blivit tilldelad denna kompetens då dessa 

ord leder till att eleven måste använda det matematiska språket för att kommunicera det matematiska 

kunnandet. 

Till denna kompetens hör uppgifter där särskilda krav ställs på elevens sätt att redovisa, hur eleven 

uttrycker sig i sitt matematiska språk och är ofta kopplade till att beskriva metoder, lagar och begrepp. 

Exempel av kategorisering 

En arkitekt har fått i uppdrag att ge förslag på hur en balkong ska se ut till ett hus som ska byggas. 

Han tänker sig att balkongräcket ska bestå av flera delar och där två av delarna ska vara snedställda. 

Figur 1 visar hur balkongen kan se ut uppifrån. 
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Arkitekten bestämmer att balkongens area ska vara 6 m2. Det är den högsta tillåtna arean enligt 

gällande byggnadslov. Han bestämmer också att de snedställda styckena ska ha längden 1 m och den 

form som anges av figur 2.  

Övriga mått på räcket bestämmer han inte i förväg, utan vill först utreda mellan vilka värden 

balkongräckets längd kan variera när mått på arean och hörnpartierna är givna.  

Arkitekten ställer upp sambandet �
� � 2 � �,��� � 0,8 som visar hur balkongräckets längd L beror av 

balkongens djup x m, se figur 1.  

 

• Undersök och beskriv, så utförligt och fullständigt som möjligt, mellan vilka värden balkongräckets 

längd L kan variera. 

(NpMaC ht, 2006) 

 

Här förekommer nyckelorden beskriv och utförligt vilket kategoriserar in uppgiften för 

kommunikationskompetens. Visserligen förekommer även nyckelordet undersök i uppgiften vilket 

indikerar på att viss resonemangskompetens även förekommer. Dock indikerar även uppgiftstypen på 

att denna fråga ska kategoriseras till kommunikationskompetens då särskilda krav ställs på elevens 

matematiska språk och hur denne framför svaret. Utifrån detta kategoriseras frågan till 

kommunikationskompetens.  

7.2.2. Ord gemensamma för flera kompetenser 

Bland de ord som tidigare presenterats för de olika kompetenserna är det några ord som är 

gemensamma. Dessa ord är Ange, Beskriv, Bestäm, Föreslå, Förklara, Lämpligt, Tolka, Visa, Jämför 

samt Formulera. 

När det kommer till ordet ange så har jag kategoriserat in detta ord till algoritmkompetens då det är 

vanligt med uppgifter som till exempel ange lösningen till ekvationen som är en typ av uppgift som 

bygger på algoritmkunskap. Vidare så har jag även valt att kategorisera ange till 

problemlösningskompetens då detta ord ofta förekommer med ordet lämpligt som till exempel ange 

lämpliga mått för figuren och är av typen omvänd uppgift. Ordet ange är även kopplat till 
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begreppskompetens då eleven ska skapa en modell och slutligen till resonemangskompetens då eleven 

skall ge ett svar där denne måste matematiskt resonera för att koma fram till detta. 

Ordet föreslå förekommer både i resonemangskompetens och i problemlösningskompetens. Detta då 

typen öppna uppgifter förekommer i båda dessa kompetenser och där föreslå är ett vanligt 

förekommande ord i dessa uppgifter. 

Till begrepps-, kommunikations- och resonemangskompetens har ordet förklara blivit tilldelat då 

uppgifter som tillhör dessa kompetenser ofta handlar om att eleven ska förklara något inom 

matematiken. Det kan t.ex. vara att förklara ett matematiskt begrepp där det ställs krav på att eleven 

förstår innebörden av begreppet eller att eleven ska resonera kring något och förklara sitt resonemang 

där olika krav ställs på hur detta genomförs.   

Därefter har vi ordet tolka som förknippas med begreppskompetens då denna kompetens innefattar 

uppgifter där eleven skall tolka matematiska begrepp eller modeller. Även modelleringskompetens 

kopplas detta nyckelord till då tolkning av modeller förekommer bland uppgifter inom ramen för 

modelleringskompetens. 

Ordet bestäm kan kopplas till algoritmkompetens, problemlösningskompetens samt 

begreppskompetens. Till algoritmkompetens kopplas det då det kan handla om till exempel 

bestämning av max/min punkt i en ekvation, dvs. bestämmande när en given metod finns till grund. 

När det kommer till problemlösningskompetens så kopplas nyckelordet till uppgifter där eleven skall 

bestämma ett värde där alla steg inte är rutinmässiga. Till sist så kopplas ordet även till 

kommunikationskompetens då det kan handla om beskrivande av något där särskilda krav ställs på 

elevens matematiska språk. 

För kommunikationskompetens och problemlösningskompetens förekommer nyckelordet lämpligt. I 

den förstnämnda kompetensen är det ofta i uppgifter där eleven skall beskriva något och där särskilda 

krav ställs på språket och att eleven genomför det på ett lämpligt sätt. I problemlösningskompetens 

handlar det ofta om omvända uppgifter där eleven skall ge lämpliga förslag till det givna svaret. När 

det kommer till ordet visa så har det blivit kategoriserat till resonemangskompetens och 

problemlösningskompetens. 

Nyckelordet visa är kopplat till resonemangskompetens då det kommer till generaliseringar och det är 

även kopplat till problemlösningskompetens när det kommer till komplexa uppgifter där eleven skall 

undersöka samband. 

Ordet jämför förekommer både inom uppgifter som prövar kommunikationskompetens och 

resonemangskompetens. Inom uppgifter för kommunikationskompetens är det i uppgifter där eleven 

ska beskriva eller förklara något och i uppgifter som prövar resonemangskompetens är det i uppgifter 

där eleven ska analysera något. 

Därefter har vi ordet formulera som kopplas till problemlösnings-, begrepps- samt 

kommunikationskompetens. Nyckelordet förekommer ofta i öppna uppgifter där eleven själv ska 
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skapa förutsättningar, och dessa frågor kopplas både till problemlösnings- och begreppskompetens. 

Inom uppgifter som prövar resonemangskompetens förekommer ordet i uppgifter där eleven ska 

formulera en hypotes eller liknande. 

Slutligen är det ordet beskriv som är gemensamt för kommunikations- och begreppskompetens. Inom 

kommunikationskompetensen förekommer det i uppgifter där eleven ska beskriva något och där 

särskilda krav ställs på språk och framförande. Inom begreppskompetensen förekommer ordet i 

uppgifter där eleven ska beskriva samband. 

7.3. Statistisk analys 

För att lättare kunna svara på om det finns någon skillnad mellan de olika proven kommer jag att 

ställa upp cirkeldiagram där frekvensen av uppgifter som i huvudsak prövar de olika kompetenserna i 

de olika proven presenteras. Det kommer även att genomföras hypotesprövning för att ge ett större 

empiriskt stöd i de eventuella skillnader som kan förekomma på proven. Dessa test kommer att 

genomföras i miniTab där proportioner av vissa kompetenser kommer att prövas för att se eventuella 

skillnader och att genom detta minimera att dessa eventuella skillnader beror på slumpen. 

Själva testet genomförs genom att undersöka differensen D=p1 - p2 mellan stickprovsproportionerna 

för de olika proven. Därefter beräknas standardavvikelsen av differensen D genom formeln nedan. 

Där n är stickprovets storlek och p är proportionen. 

 
!� = "#
1�
1 � #
1��$
1� � #
2�
1 � #
2��$
2�  

För att undersöka om det finns empiriskt stöd för att det förekommer en skillnad på proportionerna 

kommer en signifikansnivå på 5 % att användas. 

8. Resultat 

Nedan kommer resultatet av kategoriseringen av uppgifterna att presenteras. Det kommer även att 

presenteras hypotesprövningar av kompetenser där det finns anledning att tro att det finns eventuella 

skillnader i hur frekvent kompetensen förekommer i de olika proven. Då det inte är exakt lika många 

uppgifter i de olika proven kommer resultatet av antal uppgifter som blivit tilldelad en viss kompetens 

att presenteras som procent av samtliga uppgifter. I de tabeller som redovisas till varje diagram så 

presenteras hur många uppgifter som kategoriserades till tillhörande kompetens samt hur stor del av 

hela provet dessa uppgifter utgjorde. Jag kommer att inleda med att presentera varje prov för sig för 

att lättare se hur förekomsten skiljer sig från prov till prov, detta då detta kan ge en indikation av att 

det finns en viss standard för hur ofta kompetenserna förekommer på proven. Viktigt att tillägga är att 

i de uppgifter som kategoriserades var det 23 % av uppgifterna i det nationella provet som innehöll 

nyckelord som kopplas till flera olika kompetenser, och där en subjektiv bedömning av uppgiftstypen 

krävdes. Samma siffra för final exam var 33 %. Vidare så var det endast ett fåtal uppgifter som 

innehöll flera nyckelord och där en subjektiv bedömning krävdes för vilken av kompetenserna 

kopplade till dessa som stod för den största delen av uppgiftslösningen. 
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8.1. Frekvens av kompetenser 

8.1.1. Matematik B – VT11 

I matematik B genomfördes en analys av ett nationellt prov som var indelat i 26 uppgifter. Resultatet 

av fördelningen av kompetenser som prövas i uppgifterna visas i diagram och tabell nedan. 

 

Diagrammet visar att algoritmkompetens är den vanligaste kompetensen som prövas av provet och 

var kärnan i 54 % av uppgifterna. Vi kan även utläsa att modelleringskompetens inte förekom som 

kärna i någon av uppgifterna. 

8.1.2. Matematik C -HT09 

Matematik C provet från höstterminen 2009 var indelad i 29 uppgifter. Resultatet från analysen av 

detta prov visas i tabell och diagram nedan. 

 

Även i detta prov visar resultatet på att algoritmkompetens är den vanligaste förekommande 

kompetensen som prövas i uppgifterna, då 45 % av uppgifterna prövade i huvudsak 

54%

8%

19%

15%

0%4%

Matematik B VT11

Algoritm

Problem

Resonemang

Begrepp

Modellering

Kommunikation

45%

3%

31%

10%

10% 0%

Matematik C HT09

Algoritm

Problem

Resonemang

Begrepp

Modellering

Kommunikation

Kompetens Antal Procent 

Algoritm 14 54 % 

Problem 2 8 % 

Resonemang 5 19 % 

Begrepp 4 15 % 

Modellering 0 0 % 

Kommunikation 1 4 % 

Totalt 26 100 % 

Kompetens Antal Procent 

Algoritm 13 45 % 

Problem 1 3 % 

Resonemang 9 31 % 

Begrepp 3 10 % 

Modellering 3 10 % 

Kommunikation 0 0 % 

Totalt 29 100 % 
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algoritmkompetens. Här visar dock resultatet även att resonemangskompetens prövades i relativt hög 

utsträckning (31 % av uppgifterna). Vidare så framkom det att kommunikationskompetens inte var 

den dominerande kompetensen i någon uppgift på detta prov.  

8.1.3. Matematik C -VT11 

Nationella provet i matematik C från 2011 bestod av 29 uppgifter. Även här gjordes en likadan analys 

som i tidigare nationella prov och resultatet från analysen visas nedanstående tabell och diagram. 

 

Av diagram och tabell ovan kan vi utläsa att algoritmkompetens är vanligast bland vad som prövas i 

uppgifterna i nationella provet i matematik C. Här visar det dock på en jämnare fördelning av 

uppgifter där kärnan är från de övriga kompetenserna. 

8.1.4. Mathematical Studies SL Prov 1 

Det första provet från mathematical studies standard level som analyserades bestod av 77 uppgifter 

där samtliga analyserades och blev tilldelad en kompetens. Resultatet av analysen visas nedan. 
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Matematik C VT11
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Begrepp
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65%

0%

26%
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Mathematical studies SL 1

Algoritm

Problem

Resonemang

Begrepp

Modellering

Kommunikation

Kompetens Antal Procent 

Algoritm 14 48 % 

Problem 2 7 % 

Resonemang 4 14 % 

Begrepp 3 10 % 

Modellering 3 10 % 

Kommunikation 3 10 % 

Totalt 29 100 % 

Kompetens Antal Procent 

Algoritm 50 65 % 

Problem 0 0 % 

Resonemang 20 26 % 

Begrepp 5 6 % 

Modellering 0 0 % 

Kommunikation 2 3 % 

Totalt 77 100 % 
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I detta prov visade det sig att algoritmkompetens var vanligast då 65 % av uppgifterna var i huvudsak 

riktad för att pröva denna kompetens. Vidare så var även resonemangskompetens relativt vanlig bland 

frågorna då fokusen i 26 % av uppgifterna låg i att testa resonemangskompetens hos eleverna. 

8.1.5. Mathematical Studies SL Prov 2 

Slutligen så har vi det sista provet som även det är från mathematical studies standard level och 

bestod av 72 uppgifter där samtliga analyserades. Resultatet av kompetensindelningen visas i diagram 

och tabell nedan 

 

Resultatet visar på att cirka 50 % av uppgifterna prövade algoritmkompetens i huvudsak och detta var 

den vanligaste förekommande kompetensen i uppgifterna. Även här var en relativt hög andel av 

uppgifterna av resonemangskompetens (31 %). Övriga kompetenser hade en relativt låg frekvens av 

förekomst i uppgifterna. 

8.2. Total förekomst av kompetenser för de olika proven 

För att få en bättre bild över hur resultatet skiljer sig åt mellan de olika proven så har en 

sammanslagning gjorts av dels samliga nationella prov samt samtliga final exam från mathematical 

studies standard level. Jag kommer här att visa det totala resultatet av samtliga uppgifter med tabeller 

och diagram. 

8.2.1. Nationella prov 

Totalt för det nationella provet så genomfördes en analys av 84 uppgifter. Resultatet framkommer av 

diagram och tabell nedan. 

 

 

 

 

50%

0%

31%

13%

1% 6%

Mathematical studies SL 2

Algoritm

Problem

Resonemang

Begrepp

Modellering

Kommunikation

Kompetens Antal Procent 

Algoritm 36 50 % 

Problem 0 0 % 

Resonemang 22 31 % 

Begrepp 9 13 % 

Modellering 1 1 % 

Kommunikation 4 6 % 

Totalt 72 100 % 
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Vanligaste kompetensen som förekom i de nationella proven var algoritmkompetens som var den 

huvudsakliga kompetensen i drygt hälften av uppgifterna (49 %). Efter denna kompetens var den 

vanligaste resonemangskompetens som var kärnkompetensen i 21 % av uppgifterna. De övriga 

kompetenserna hade en relativt jämn fördelning mellan 5-12% av uppgifterna. 

8.2.2. Final Exam 

I final exam för mathematical studies standard level analyserades totalt 149 uppgifter som utgav två 

hela prov. Resultatet av denna analys finns representerade i diagrammet och tabellen nedan. 
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Nationella prov

Algoritm
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Begrepp

Modellering
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58%

0%

28%

9%
1% 4%

Mathematical studies SL

Algoritm

Problem

Resonemang

Begrepp

Modellering

Kommunikation

Kompetens Antal Procent 

Algoritm 41 49 % 

Problem 5 6 % 

Resonemang 18 21 % 

Begrepp 10 12 % 

Modellering 6 7 % 

Kommunikation 4 5 % 

Totalt 84 100 % 

Kompetens Antal Procent 

Algoritm 86 58 % 

Problem 0 0 % 

Resonemang 42 28 % 

Begrepp 14 9 % 

Modellering 1 1 % 

Kommunikation 6 4 % 

Totalt 149 100 % 
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Utifrån diagrammet och tabellen går det att utläsa att 58 % av uppgifterna var framtagna för att pröva 

algoritmkompetens hos eleven. Även för dessa prov var resonemangskompetens den näst vanligaste 

typen av uppgift och återfanns som huvudsaklig kompetens i 28 % av uppgifterna. Det framkommer 

även att modellerings- och problemlösningskompetens förekommer i väldigt låg utsträckning eller 

inte alls i uppgifterna. 

Genom diagrammen ovan så ser vi att algoritmkompetens var något vanligare i de Final exam prov 

som analyserades än vad det var i de analyserade nationella proven. Vidare så var även 

resonemangskompetens vanligare i final exam proven än vad de var i nationella proven som 

analyserades. Förekomsten av kommunikationskompetens var relativt lika för de olika proven då det 

endast skiljer 1 % mellan dem. Övriga kompetenser hade en högra frekvens i de nationella proven än 

vad de hade i final exam och uppgifter som i huvudsak testade problemlösningskompetens förekom 

endast i de nationella proven. 

8.3. Hypotesprövning av kompetenser 

För att kunna minska att de skillnader som observerades i analysen beror på slumpen kommer jag här 

att presentera hypotesprövningar av proportionerna av kompetenser i de olika proven. De hypoteser 

som kommer ställas upp är nollhypotesen att proportionerna är lika stora av uppgifter som prövar 

samma kompetens mot alternativhypotesen att proportionerna av uppgifter som prövar samma 

kompetens skiljer sig mellan final exam och nationella proven. Signifikansnivån av testet är satt till 5 

% och de kompetenser som kommer att prövas är algoritmkompetens, resonemangskompetens samt 

begreppskompetens. Att inte hypotesprövning är genomför för de övriga kompetenserna beror på att 

antalet uppgifter som i huvudsak prövade kompetensen var för låg i stickprovet. 

Nedan följer de hypoteser som sattes upp samt en tabell över resultatet av hypotesprövningarna. 

Viktigt att pointera är att en hypotesprövning utfördes för varje kompetens proportion 

H0: Det är ingen skillnad mellan proportionerna av uppgifter som i huvudsak testar kompetensen i 

final exam kontra nationella proven. 

Ha: Det är skillnad mellan proportionerna av uppgifter som i huvudsak testar kompetensen i final 

exam kontra nationella proven. 

Kompetens P-värde Förkasta nollhypotes 

Algoritmkompetens 0,19 Nej 

Resonemangskompetens 0,244 Nej 

Begreppskompetens 0,556 Nej 

 

Av tabellen ovan så framkommer det att det lägsta p-värde som observerades i testet var 0,19. För att 

statistiskt styrka att det är skillnad mellan proportionerna hade det krävts ett p-värde under 

signifikansnivån som var satt till 0,05. Därav kan det inte statistisk styrkas att det skulle vara någon 
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skillnad i proportionerna av uppgifter som i huvudsak prövar de olika kompetenserna i de olika 

proven. 

För att få ett perspektiv på hur mycket proven skulle skiljas så har även ett test genomförts för att se 

vid vilka proportion hypotesprövningen skulle gett ett p-värde under 0,05 för algoritmkompetens. I 

detta test så ändrades endast antalet uppgifter med algoritmkompetens för var och ett av de olika 

proven. Stickprovsstorleken var det samma som i det ursprungliga testet. Här framgick det att en 

proportion på 0,44, det vill säga 4 färre uppgifter som prövar algoritmkompetens, i det nationella 

provet hade gett p-värde på 0,043. Vidare så hade en proportion på 0,62 i final exam, det vill säga 7 

fler uppgifter som prövar algoritmkompetens, gett ett p-värde på 0,044. I båda dessa utfall hade det 

gått att statistiskt säga att det varit en skillnad i proportionerna av uppgifter som prövar 

algoritmkompetens i de olika proven. 

Det har även genomförts ett test av hur stort stickprovet borde varit för att få ett p-värde under 0,05 

med samma proportioner som i det ursprungliga testet. Här visade det sig att en stickprovsstorlek på 

250 uppgifter vardera för det båda proven hade gett ett p-värde på 0,048 vilket även det hade gett 

underlag för att statistiskt säkerställa en skillnad i uppgifter som prövar algoritmkompetens. 

9. Diskussion 

9.1. Resultatdiskussion 

I denna del kommer en reflektion av skillnaderna för förekomsten av kompetenser i proven att göras 

och hur dessa påverkar elevens lärande utifrån what you test is what you get teorin. 

9.1.1. Skillnader mellan proven 

Utifrån resultatet så visade det på en skillnad av proportionerna av kompetenser som i huvudsak 

testades i uppgifterna mellan de final exams och nationella prov som analyserades. Dock går det ej att 

dra några slutsatser rent generellt då hypotesprövningarna inte visade någon signifikant skillnad på 

proven. Anledningen till detta tror jag beror till stor del av stickprovsstorlek på uppgifter som 

användes i analysen, då ett mindre stickprov ger en högre osäkerhet. Om stickprovsstorleken hade 

varit större men med samma frekvens av de olika kompetenserna på proven hade standardavvikelsen 

blivit lägre och på så vis gett ett lägre p-värde. Anledningen till att inte fler uppgifter analyserades är 

på grund av tidsbrist, men med mer tid hade detta varit möjligt. Utifrån de frågor och prov som testats 

i denna studie visar det på att final exam och nationella proven i matematik B och C inte skiljer sig åt i 

proportionerna av frågor som testar de olika kompetenserna rent generellt. Dock ligger det även en 

viss osäkerhet i resultatet då en subjektiv bedömning krävdes i 23 % av uppgifterna på nationella 

provet och 33 % av uppgifterna på final exam. Denna subjektiva bedömning skulle ha kunna lett till 

att vissa frågor utifrån ett annat perspektiv skulle vara kategoriserade till en annan kompetens, vilket 

skulle kunna leda till att skillnaden mellan de observerade proven både skulle kunna vara större eller 

mindre. 
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Utifrån analysen så visade det sig att det endast var det nationella proven som innehöll uppgifter som 

fokuserade på problemlösningskompetens. Enligt de mål som satts upp för IB-programmet så står det 

att 15 % av det eleverna arbetar med ska vara fokuserat på att läsa, tolka och lösa ett givet problem 

med hjälp av lämpliga matematiska termer 

(http://www.education.umd.edu/MathEd/conference/vbook/math.sl.08.pdf). Utifrån detta så kan 

man ifrågasätta varför denna kompetens ej förekom på provet. En anledning skulle kunna vara att en 

uppgift kan vara av problemlösningskaraktär för en elev då de aldrig stött på en liknande fråga 

tidigare medans för en annan elev är uppgiftstypen väl känd och att det därigenom är svårt att 

konstruera en fråga som är av problemlösningskaraktär för majoriteten av eleverna. Vidare så kan 

min tolkning av dessa ovanliga uppgifter vara en annan än den tolkning som provtillverkaren haft av 

uppgiften. En ytterligare förklaring till att problemlösningskompetens saknas på final exam trots 

tidigare nämnt mål skulle kunna vara att ordet problem inte syftar till uppgifter med innehåll av 

problemlösningskompetens utan syftar mer till att det är ett problem i den bemärkelsen att eleven 

måste genomföra en matematisk handling och att samtliga uppgifter utifrån detta kan ses som ett 

problem. Utifrån ett what you test is what you get tänk så skulle bristen av uppgifter som prövar 

problemlösningskompetens i final exam att leda till att elever på IB-programmet som läser 

mathematical studies standard level inte tränar sig i att lösa uppgifter med 

problemlösningskompetens. Dock är detta något som faller in på elever som läser matematik B och C 

också då förekomsten av dessa uppgifter var väldigt låg på dessa prov också. 

 

Slutligen så finns det inte utifrån ett what you test is what you get någon anledning att tro att det 

finns någon skillnad på elevernas matematiska kompetenser från de olika programmen. Detta då det 

inte går att säkerställa att de skillnader som uppfattades i de enstaka proven går att generalisera. 

Detta leder i sin tur till att eleverna från de olika programmen utvecklar sina matematiska 

kompetenser i samma utsträckning. 

9.1.2. Likheter med tidigare test 

Om man jämför resultatet av nationella provet med det resultat Boesen (2006) kom fram till så finns 

det både likheter och skillnader. Dock visar det att algoritmkompetens är den vanligaste kompetensen 

i båda proven vilket styrker rimligheten till det resultatet. När det kommer till 

resonemangskompetens så visar resultatet på att andelen uppgifter med resonemangskompetens var 

högre i den analys som genomfördes här än i den analys som genomfördes av Boesen (2006) medans 

modellering var betydligt lägre. Här finns det anledning att tro att jag tolkat vissa uppgiftstyper på ett 

annat sätt än vad Boesen (2006) har gjort. Samtidigt kan det även bero på att uppgiftstyperna var 

annorlunda för de prov Boesen (2006) analyserade och att samma prov hade gett liknande resultat 

även i min analys 

9.2. Metoddiskussion 

9.2.1. Variation av nyckelord 

Utifrån analysen av proven så märktes det att det förekom en högre variation av nyckelord på 

nationella proven än på final exam och fler ord som kunde kopplas till en kompetens. Detta medförde 
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att den subjektiva bedömningen var högre vid analysen av final exam och bidrog till en lägre 

reliabilitet av studien. Med detta menar jag att t.ex. nyckelordet write down som förekom i hög grad 

på final exam kunde kopplas till fyra olika kompetenser, och här gjorde en tolkning av mig utifrån de 

olika uppgiftstyperna vilken jag ansåg passade bäst in på uppgiften.  Det gav även en känsla av att det 

finns en större bredd i hur uppgifter formuleras i nationella proven medans final exam har en mer 

standardiserad form att skriva uppgifter på. 

9.2.2. Spridning över tid och mellan prov 

Ett ytterligare problem med de data som analyserades var att båda final exam var från samma dag. 

Det skulle kunna betyda att just dessa prov kan skilja sig på prov från andra tidpunkter. Visserligen 

var resultatet av analysen relativt lika för dessa prov men det går inte att bortse från faktorn att de 

utformades lika detta år för att få en jämförbarhet mellan proven. Utifrån detta så är det svårt att 

kunna generalisera att fördelningen av kompetenser skulle vara likadan i alla final exams. Det går 

även att utläsa från resultatet att det fanns en viss skillnad mellan de nationella proven och 

förekomsten av frågor som i huvudsak prövar det olika kompetenserna. Till exempel så innehöll ett av 

proven 31 % av frågor som i huvudsak prövade resonemangskompetens medans de övriga två proven 

hade betydligt lägre andel av dessa frågor. Detta leder även det till att det är svårt att säga att proven 

generellt testar samma andel av frågor som i huvudsak prövar samma kompetens. 

9.2.3. Justeringar under analys 

Under analysen så genomfördes en justering av ett nyckelord då det märktes att detta ord kunde 

kopplas till flera kompetenser. Det ord som justerades var ange och det var när analysen av final 

exams inleddes som detta problem uppdagades. För att inte jämförelsen skulle bli lidande av detta så 

ändrade jag kompetenserna som kopplades till nyckelordet samt att jag gick igenom de analyserade 

frågorna på nationella provet där ordet hade upptäckts, för att göra en ny bedömning med fler 

uppgiftstyper som grund. Dock behövdes ingen kategorisering av uppgifter där nyckelordet ange 

förekom ändras på de nationella proven då de tidigare kategoriseringarna stämde. 

9.2.4. Förbättringar av metod 

När det kommer till bland annat problemlösningskompetens så blev det till stor del en subjektiv 

bedömning av vilka uppgifter som kunde kategoriseras till just denna kompetens. För att förbättra 

denna bedömning så skulle det behövas göra en analys av vad eleverna är vana att arbeta med på 

lektionerna. Anledningen till detta är att då problemlösningskompetens bygger mycket på 

uppgiftstyper som eleverna inte är vana med så kan det skilja sig från olika elevgrupper då 

undervisningen kan skilja sig dels från skola till skola men även mellan olika program. 

 

 

 

 



26 

 

10. Källförteckning 

10.1. Artiklar 

Boesen, J. (2006). Assesing mathematical creativity: Comparing national and teacher-made tests, 

explaining differences and examing impact. Umeå universitet. http://umu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:144670/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 13-03-15). 

Claesens, F. (2004). Matematikundervisningen i IB, international baccalauerate, programmet: En 

jämförelse med svenska program. Malmö högskola. 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/1113/matematikudervisning_IB.pdf?sequence=1 

(Hämtad 13-04-16). 

Gibbs, G (1999). Using assessment strategically to change the way students learn. Buckingham. 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%

3A%2F%2Fcontent.cqu.edu.au%2FFCWViewer%2FgetFile.do%3Fid%3D31866&ei=0ZASUv3yF-

To4QSHt4HwBQ&usg=AFQjCNFbY6KnNRZGPSorfV040wMDkRrVSg&sig2=Wzkc9dfgM3A1-

shy87m-tg&bvm=bv.50768961,d.bGE (Hämtad 13-08-12). 

Knight, P. (1999). Quality in higher education: editorial. London. 

http://proxy.ub.umu.se:10012/doi/pdf/10.1080/1353832990050201 (Hämtad 13-07-15). 

Lithner, J. Berqvist, E. Bergqvist, T. Boesen, J. Palm, T. Palmberg, T. (2010) Mathematical 

competencies: a research framework. Umeå universitet 

Niss, M. (2002). Mathematical Competencies and the learning of mathematics: the Danish KOM 

project. Roskilde university 

Palm, T. Bergqvist, E. Eriksson, I. Hellström, T. Häggström, C-M. (2004). En tolkning av målen med 

den svenska gymnasiematematiken och tolkningens konsekvens för uppgiftskonstruktionen. Umeå 

universitet. http://www.his.se/PageFiles/28835/Palm%20m%20fl%202004.pdf (Hämtad 13-02-12). 

10.2. Internetadresser 

IB-organisation. http://www.ibo.org (Hämtad 13-04-23). 

Internationalbaccalauerate. http://www.internationalbaccalauerate.se (Hämtad 13-04-22) 

Kursmål IB, http://www.education.umd.edu/MathEd/conference/vbook/math.sl.08.pdf (Hämtad 

13-05-10). 

Kursmål matematik C. http://www.kursnavet.se/kurser/ma1203/htm/m00b_intro/s06-

kursmal.htm (Hämtad 13-05-10). 

Universitets- och högskolerådet. https://www.antagning.se/Global/Faktablad%20HSV-VHS/IB-

svensk.pdf (Hämtad 13-04-29). 

 


