
  
  

 

Förmågorna i utveckling och relevansförmågan 

Oleg Popov, Krister Ödmark, Umeå universitet 

Inledning 

I den här artikeln ska vi först problematisera utveckling av förmågorna och därefter disku-
tera relevansförmågan kopplad till en elevs handlande på ett vedertaget sätt i utommatema-
tiska sammanhang. 

Förmågorna utvecklas ständigt i matematisk lärandeverksamhet. För att göra förmågeut-
vecklingen mer effektiv och påtaglig för eleverna måste kriterier för olika nivåer av utveckl-
ing formuleras och utformas för praktiskt bruk. Därför är det viktigt för lärare att reflektera 
över följande frågor: Med hjälp av vilka kriterier kan man kartlägga elevers olika förmågor? 
Hur kan utvecklingen av en särskild förmåga stimuleras? Det behövs reflektionsverktyg – 
en uppsättning av lämpliga begrepp som kan hjälpa till att belysa sådana frågor. Vi har för 
detta syfte valt ett väletablerat teoretisk perspektiv utvecklat av Mogens Niss med kollegor 
inom KOM-projektet. 

Teoretiskt ramverk 

Niss och Højgaard, (2011) föreslår att man betraktar utvecklingen av förmågor i tre dimens-
ioner: täckningsgrad, aktionsradie och teknisk nivå. Nedan ska vi illustrera dessa dimensioner, 
som vi hämtat från KOM-projektets engelskspråkiga version (Niss och Højgaard, 2011, 72-
73) och som vi tolkat i de termer som används i den nya läroplanen för gymnasieskolan. Vi 
vill uppmärksamma läsaren på att Niss pratar om aktivering av förmågor, inte bara om an-
vändning. 

Den täckningsgraden av en förmåga en elev har indikerar hur stor andel av de aspekter som 
karakteriserar denna förmåga som eleven besitter, d.v.s. hur många av de aspekter som 
personen kan aktivera i olika tillgängliga situationer och i vilken omfattning en självständig 
aktivering tar plats. En elev som själv kan producera ett visst matematisk bevis och följa 
andras bevis har högre täckningsgrad i sin resonemangförmåga än en elev som kan förstå 
andras bevis men inte på egen hand kan producera ett liknande resonemang. 

Den tekniska nivån hos en elevs förmåga bestäms av hur begreppsligt och tekniskt avancerade 
kunskaper, metoder och verktyg som kan aktiveras när förmågan används. En elev som 
med någon lämplig metod bara kan lösa polynomekvationer av grad 1 har lägre teknisk nivå 
på sin procedurförmåga än någon som också kan lösa ekvationer av grad 2.  

Aktionsradien för en elevs förmåga utgörs av det spektrum av kontexter och situationer i 
vilka eleven kan aktivera förmågan. I första hand handlar det om olika inom-matematiska 
och tillämpade områden och situationer där förmågan kan aktiveras. En elev som endast 
kan lösa problem inom algebra har mindre aktionsradie i sin problemlösningsförmåga än en 
som också kan lösa problem inom algebra, geometri och sannolikhetslära. På samma sätt, 
har en elev som bara löser standardiserade proceduruppgifter inom en skolmatematisk kon-
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text en mindre aktionsradie i procedurförmågan än den som kan lösa liknande procedur-
uppgifter också i vardagslivssituationer eller i ett yrkessammanhang. 

Andra forskare har ungefär samma idéer, i synnerhet i relation till de två först nämnda di-
mensionerna av utveckling hos olika förmågor. Man uppmärksammar vikten av att identifi-
era olika aspekter eller strukturer hos förmågorna och av olika nivåer hos förmågornas 
utveckling, för att kunna arbeta med och mäta olika egenskaper hos dem (Lindmeier, 2011). 
Dessa två dimensioner, täckningsgrad och teknisk nivå, kan ses som särskilt viktiga för lärarens 
praktiska arbete med att konstruera matriser för att analysera olika förmågor. Detta ska vi 
belysa i texten nedan. 

Den tredje dimensionen av förmågeutveckling, aktionsradien, behöver diskuteras vidare i 
relation till de förmågor som presenteras i KOM-projektet respektive Gy 11. I KOM-
projektets klassificering av förmågor omnämns inte relevansförmågan. Som vi kan bedöma 
det inryms relevansförmågan i begreppet aktionsradie. Enligt Gy 11 innebär relevansför-
mågan ”att kunna sätta in matematiken i ett större sammanhang” (Skolverket, 2011). Denna 
förmåga inbegriper användningen av matematiskt kunnande (alla de andra förmågorna) i 
olika kontexter och situationer inriktade mot karaktärsämnena, vardagslivet och yrkesutöv-
ning. Ju fler områden de matematiska förmågorna kan aktiveras inom, desto större aktions-
radie har eleven i sin förmågeutveckling, således visar eleven på en högre utveckling av sin 
relevansförmåga.  

Att synliggöra förmågeutveckling 

Med utgångspunkt i resonemanget ovan kan utvecklingen av förmågor analyseras med hjälp 

av en tvådimensionell matris, där den horisontella axeln representerar teknisk nivå och den 

vertikala axeln olika aspekter av förmågestrukturen (som avspeglar möjligt täckningsgrad). Denna 

typ av matris kan vara till stöd för att skapa synliga kriterier vid utvecklingen och bedöm-

ningen av förmågor. I relation till kommunikationsförmågan presenteras nedan ett exempel 

på en sådan matris. I första kolumnen i tabell 1 presenteras de aspekter av kommunikat-

ionsförmågan, som en verksam lärare har utvecklat tillsammans med sina elever för att 

bedöma kvalitén i skriftlig kommunikation. Aspekterna och deras tekniska nivå illustreras 

med hjälp av valda delar av några autentiska elevlösningar. Uppgiften, som eleverna skulle 

lösa, formulerades på följande sätt:  

”Ericsson-aktien var i augusti värd 140 kr. I december hade värdet sjunkit till 60 kr. Vilken genomsnitt-

lig procentuell värdeminskning per månad motsvarar detta?” 

Tabell 1: Exempel på en matris för skriftlig kommunikation vid uppgiftslösning 

Aspekter av skriftlig 
kommunikation 

Lägre Teknisk nivå 
 

Högre 

Redovisningens fullständig-
het 

- problemet formu-
leras 

- variabler defini-
eras (pris, antal) 

- ingående värden 
anges(kr) 

- formler redovisas  

Redovisar delar av in-

formationen.  

60=140a4 

(
  

   
)
   

      

Redovisar större delen 

av informationen. 

 

Redovisar informationen 

fullständigt. 

y = C∙ax 

{

       
      

              
 



  
  

 

- beräkningar 
redovisas  

- svar anges med 
lämplig enhet  

 

Svar: -19% 

⇒  60=140a4 

(
  

   
)     

(
  

   
)
   

   

a           

100%-81%=19% 

19 % är den genomsnitt-

liga värdeminskningen 

Redovisningens struktur  
- Lösningens olika 

delar visas i logisk 
ordningsföljd 

Vissa delar av lösningen 

visas i logisk ordnings-

följd 

   →   p    m n 

60=140x4 

x4=140-60 

  

 
 
  

 
 

20% 

Större delen av lös-

ningen visas i logisk 

ordningsföljd 

 

Alla delar av lösningen 

visas i logisk ordningsföljd 

y   C∙ax 

{

       
      

              
 

⇒  60=140a4 

(
  

   
)     

(
  

   
)
   

   a       

Matematiskt språk 
- Begrepp, symbo-

ler, figurer/bilder 
och konventioner 
används korrekt 
(t.ex. likhetsteck-
nets användning,  

Matematiska språket är 

ibland korrekt 

y   C∙ax 

60=140x4 

(
  

   
)
   

       

                 

 

Matematiska språket 

är till större delen 

korrekt 

 

 

Matematiska språket är 

korrekt 

y   C∙ax 

{

       
      

              
 

⇒  60=140a4 

(
  

   
)     

(
  

   
)
   

   

a           

100% – 81%=19% 

 

I samband med förmågeutveckling uppmärksammar Niss (2006) att ”Relationen mellan 
matematiska förmågor och matematiskt innehåll är tvådimensionell – de är inbördes or-
togonala i relation till varandra. Av detta följer att det är omöjligt att härleda vilket matema-



  
  

 

tiskt innehåll som bör tas upp i given undervisningskontext enbart från förmågorna”. Det 
blir lärarens uppdrag att identifiera vilka förmågor som bäst kan utvecklas genom arbete 
med ett specifikt centralt innehåll i konkreta lärandekontexten. Nedan presenterar vi ett 
förslag på hur man kan koppla matematiskt innehåll med teknisk nivå på utveckling av be-
grepp- och procedurförmåga. Det kan göras med en annan typ av matris.  

Tabell 2. Exempel på förhållande mellan olika matematiska områden och teknisk nivå på förmågor 

Område  Förmåga Lägre                
 Teknisk nivå

              Högre 

Funktionslära Begreppsförmåga Derivata Inre derivata 

Procedurförmåga  Derivera poly-

nomfunktioner 

y=p(x) 

Derivera sammansatta 

funktioner y=p[f(x)] 

Trigonometri Begreppsförmåga Sin v Sin 2v 

Procedurförmåga  Beräkna exakt 

sin30o, utan hjälp-

medel  

Beräkna exakt sin60o, då 

värdet sin30o är känt, 

utan hjälpmedel 

Geometri Begreppsförmåga Omkrets Area Volym 

Procedurförmåga  Beräkna 

kvadratens 

omkrets 

Beräkna 

kvadratens 

area 

Beräkna  

kubens  

volym 

Statistik Begreppsförmåga medianen medelvärdet 

Procedurförmåga  Beräkna medianen Beräkna medelvärdet 

Algebra Begreppsförmåga Oberoende variabel Beroende variabel 

Procedurförmåga  Förenkla x + x Förenkla f(x) + g(x)  

Exemplen ovan beträffande grad av teknisk nivå bör emellertid tas med en ”nypa salt” ef-
tersom nivåerna kan överlappa varandra i särskilda fall och det är bara en pedagogisk för-
enkling att presentera de på en tvågradig skala (två kolumner). 

Förmågorna är alltid kopplade till matematiskt kunnande som visas genom handlingar i 
specifika kontexter. Enligt Lindmeier (2011) betyder detta t ex att elevers förmågor kan 
synliggöras med hjälp av lämpliga problem och uppgifter. Därför argumenterar vi för att 
samtliga förmågor kan utvecklas och mätas i arbete under problemlösning i konkreta kon-
texter, t ex som kan ha betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar inom 
andra ämnen och inte minst i karaktärsämnena.  

Vi vill poängtera att enligt internationell forskning utvecklas förmågor i verksamheter som 
är kontext-specifika (Lindmeier, 2011). Därför är det viktigt att ta hänsyn till inom- och 
utommatematiska kontexter vilka påverkar praktiska möjligheter för lärandet i stort.  



  
  

 

Om skolmatematikens relevans 

Inledningsvis vill vi spetsa till diskussionen om skolmatematikens relevans med en lite pro-
vokativ introduktion om matematikämnets fostrande roll och samhällsnytta. Det går, med 
inspiration i Ernest (2007), att jämföra den obligatoriska matematikundervisningen med den 
forna allmänna värnplikten. Alla yngre män skulle genomgå träning i social lydnad, vilken 
var auktoritär och inriktad på grundläggande färdigheter. Matematikens relevans som fost-
rande ämne kan betyda att elever ska: lära sig att överkomma svårigheter, kämpa för att nå 
resultat, se tydligt ställda mål som prövas på ett tydligt sätt efter tydligt uppställda kriterier, 
träna att följa instruktioner, lära sig att samarbeta med kamrater i grupp, visa respekt för 
lärare och lärandet, ta ett socialt ansvar, dvs. göra en insats för sitt land genom att bli ma-
tematikkunniga. Det är kanske inte i första hand social fostran som matematiklärare i Sve-
rige eller någon annanstans i västvärlden tänker på när de reflekterar över matematikens 
relevans. Men att förvärva grundläggande matematiska och sociala färdigheter är viktigt för 
att fungera i samhället – detta är Ernests (2007) nyttoargument.  

Emellertid kan man också formulera motsatta relevansargument – att lära matematik för att 
själv utvecklas som individ och för att främja frisinne, dvs. liberality idealen (Ernest, 2007) – 
matematik som väsentlig del av bildning (liberal education). Matematiken förväntas skärpa 
intellektet, utveckla personligheten och ge individen möjlighet att ställa upp sina egna mål.  

Det finns ett antal andra möjliga relevansmål som kan placeras på en skala mellan satsning 
på direkt nytta inklusive social fostran och utveckling av frisinne (liberality). Ernest (2007, s. 
169) föreslår följande lärandemål relaterade till matematikens relevans: ”social styrka genom 
matematik, matematiskt självförtroende, uppskattning av matematik, avancerad specialist-
kunskap, praktisk arbetsrelaterad kunskap, nyttoinriktad kunskap”.  

Matematikens relevans är också kopplad till matematikens egenvärde: 

Förutom att elever i skolan får en direkt tillämpning av ett matematikinnehåll 
som behandlas, får de också möjlighet att upptäcka matematikens egenvärde. 
Det handlar till exempel om att få upptäcka och uppleva styrkan och skönhet-
en i matematikens logik, resonemang, i geometriska former, i tal samt i sam-
bandet mellan dessa områden. (Skolverket, 2011) 

Många matematiklärare är medvetna om ämnets betydelse för utvecklingen av logik, 
abstrakt tänkande, reflektion och välgrundad argumentation.  

Om relevansförmåga 

Vi hittar i styrdokumenten och kommentarmaterialet (Skolverket, 2011) följande konkreta 
anvisningar för lärarens arbete med relevansförmågan: 

”Relevansförmåga innebär att kunna sätta in matematiken i ett större sam-
manhang. Relevansförmågan kan till exempel utvecklas i arbete med matema-
tiska problem som har betydelse för privatekonomi, samhällsliv, tillämpning i 
andra ämnen och då inte minst i karaktärsämnena. Undervisningen har också 



  
  

 

möjlighet att stötta utvecklingen av denna förmåga genom att synliggöra ma-
tematiken i ett yrkesarbete, vilket ofta är dolt för en ovan betraktare.” 

Gymnasielärare är vana att exemplifiera matematiska tillämpningar inom olika kon-
texter och sammanhang, t ex matematikens användbarhet i industri, handel och ve-
tenskap. Dessutom finns det flera svenska ”yrkesinfärgade” läromedel. Emellertid 
visar forskningen (Palm, 2011) att många så kallade autentiska uppgifter inte uppfattas 
som särskilt realistiska av elever, och det är svårt att konstruera bra tillämpningsupp-
gifter.  

I lärarnas praktiska arbete behöver begreppet relevansförmåga tolkas och instrumentaliseras på 
ett konkret och kontext-anpassat sätt d.v.s. anpassas till de olika förutsättningar som finns i 
respektive program och olika klassrum på gymnasiet. Relevansförmågan är starkt samman-
kopplad med hur eleven behärskar alla de andra förmågorna och kan använda dem i kon-
kreta utom-matematiska kontexter. Enligt vår erfarenhet upplevs också relevansförmågan 
som svår att bedöma av lärarna.  

Därför föreslår vi att man betraktar relevansförmågan som en kumulativ förmåga. Den 
byggs upp av de andra förmågorna när de tillämpas i utom-matematiska kontexter. Med 
andra ord, relevansförmågan aktiveras när individen utvidgar tillämpningsområdet (aktions-
radien) av sina samlade förmågor t ex till privata områden och yrkessammanhang. Emeller-
tid, ska vi vara medvetna om att helheten är större än summan av delarna. Vi vill också 
påpeka att införandet av begreppet relevansförmåga är tämligen unikt i den svenska skolan. 
I andra länders matematikläroplaner formuleras inte relevans som en särskild matematisk 
förmåga (eng. competence or ability). Däremot inkluderar alltid läraruppdraget att visa på ma-
tematikens relevans (betydelse) och användbarhet. 

Med utgångspunkt i ovan nämnda resonemang kan man urskilja två aspekter av relevans-
förmågan: insikt i matematikens betydelse för samhället i stort och tillämpningsbarhet i 
konkreta sammanhang. Här finns också ett dilemma inbyggt – det är viktigt att elever lär sig 
om matematikens betydelse, men ett nästintill omöjligt uppdrag att mäta hur mycket skol-
arbetet har bidragit till detta. Däremot är tillämpningen lättare att åskådliggöra och bedöma 
vilket görs t ex på de nationella proven i matematik. Det är kanske inte en slump att i Kle-
indagarnas dokument används begreppet tillämpningsförmåga istället för relevansförmåga. 
För närvarande bedöms inte relevansförmåga i sin helhet på de nationella proven i matema-
tik. 

Matematik och de andra skolämnena 

Relevansförmåga innebär också att kunna relatera matematiken till dess betydelse och an-
vändning inom andra ämnen. Mogens Niss (2007) understryker vikten av att se hur mate-
matiken interagerar med andra skolämnen, och vilken roll matematik spelar i de olika äm-
nena samt vilka ömsesidiga lärdomar man kan dra mellan ämnena för att effektivisera 
undervisningen och lärandet. Det finns dock negativa trender när det gäller utvecklingen av 
en samverkan mellan matematik och andra ämnen i den svenska skolan. Skolverket (2009) 
konstaterar i sin analys av fysik- och matematikkursernas innehåll mellan åren 1995 och 
2008 följande:  

http://skm.kva.se/wp-content/docs/InstruktionerKleindagarna.pdf


  
  

 

[…] kopplingen till matematik i fysikämnet har tonats ned. Man skulle kunna säga att 
fysiken till viss del har avmatematiserats. I den ämnesplan som gällde 1995 betonades 
kopplingen till matematik mycket starkt, vilket inte längre är fallet med de kursplaner 
som gällde 2008. Detta gäller speciellt kursen Fysik A. Denna minskade betoning av 
problemlösning i fysikämnet har sannolikt fått negativa konsekvenser såväl för ma-
tematik- som fysikresultaten. För matematikens del får eleverna minskade möjlighet-
er att tillämpa och träna sina matematikkunskaper utanför matematiklektionerna. 
(Skolverket 2009, s. 83) 

Analysen visade vidare att:  

”Den matematik som 1995 lästes av N- och T-elever innehöll många tillämpnings-
uppgifter från fysiken. Många av de avancerade delarna av matematiken (t.ex. deriva-
tor och integraler) tillämpades på fysikproblem, vilket innebar att matematiken gav 
god träning i att lösa tämligen komplicerade fysikuppgifter. Denna starka koppling 
mellan matematik och fysik finns inte idag och matematiken stärker därmed inte fy-
sikkunskaperna på samma påtagliga sätt som 1995.”  

Här ser vi direkta utmaningar för att utveckla relevansförmågan inom NV-programmet. 

Vi kan dra slutsatsen att lärarens uppdrag gällande relevansförmågan inkluderar utveckling 
av elevers förståelse för värdet av matematik och ett matematiskt tankesätt, samt att kunna 
utföra matematiska tillämpningar i konkreta handlingar.  
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