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Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om hur elever behärskar matematiska 

kompetenser på gymnasiet strax innan övergången till universitetet. Frågeställningarna berör hur 

ofta matematiska kompetenser testats i nationella prov i matematik D under de senaste 5 åren, 

samt vilka kompetenser elever behärskar bättre och sämre på proven. Problemområdet som 

motiverat undersökningen är att stadieövergången mellan gymnasium och universitet visat sig 

vara svår för många studenter. Uppgifterna på proven har analyserats genom en dokumentanalys 

med Palm et al (2004) som ramverk. Resultat på hur stor del av poängen på uppgifterna som 

tilldelats, har använts som verktyg för att undersöka hur elever behärskar de kompetenser som 

testas i uppgifterna. Resultatet av undersökningen visar bland annat att algoritmkompetens är den 

kompetens som testas i flest uppgifter. Uppgifter som endast testar algoritmkompetens behärskar 

elever allra bäst.  

 

Nyckelord: Dokumentanalys, Stadieövergång, Lösningsfrekvens 
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Inledning  
 
Det har visat sig att många studenter har svårt för matematiken på universitet när de kommer från 

gymnasiet. Baumslag (2002) menar att övergången från gymnasiematematik till 

universitetsmatematik alltid har varit svår för studenter. Exempelvis i en enkätundersökning 

gjord på campus i Norrköping våren 2003 ser man tydliga tendenser på att studenter ser ett stort 

“glapp” mellan matematiken på gymnasiet och universitet (Alm, 2003). Studenterna menar att 

övergången inte känns smidig utan att universitetet kräver mycket mer av dem än vad gymnasiet 

gör. Gymnasiematematiken handlar mest om mekaniskt räknande medan universitetet har större 

fokus på resonemang (Alm, 2003). Vidare visar enkätundersökningen att mer tid till matematik 

inom gymnasiet efterfrågas, samt fler kurser. Glappet mellan högskola och gymnasiet kan bland 

annat bero på att heterogeniteten ökat sedan 1994 (Högskoleverket, 2009). Elevernas valfrihet 

ökade då på grund av en reformering och en konsekvens av detta är att studenterna kommer från 

gymnasieskolan med mer varierade kunskaper än tidigare, menar verket. Det går inte längre att 

på samma sätt att ta vissa kunskaper för givet (Högskoleverket, 2009). Många studenter har goda 

förkunskaper men procentuellt sett har inte lika stor andel studenter lika bra förkunskaper, bland 

annat eftersom antalet studerande har fördubblats under 1990- och 2000-talen. Problemområdet 

är viktigt att undersöka för mig och andra lärare, för att bättre förstå detta ”glapp” mellan 

matematiken på gymnasiet och matematiken på universitet. Läroplanen (Lpf 94) talar dessutom 

om att samarbetet mellan skolan och universitet skall utvecklas, vilket gör att en undersökning av 

problemområdet kan motiveras genom vad läroplanen säger.  

 

Projektet “Matematik över gränserna”, som var ett samverkansprojekt mellan gymnasium och 

universitet, visade att glappet mellan gymnasium och universitet kan minskas med en extrakurs i 

matematik. Under kursen fokuserar man på fördjupad förståelse i den matematik man redan läst, 

istället för att läsa mer matematik man inte stött på förut. Brandell (2000) säger att extrakursen 

givit möjlighet att bättre förstå centrala begrepp i bland annat funktionsläran. Ett annat liknande 

projekt har gjorts där man hade en extrakurs för att förbereda elever inför universitetet, 

framförallt i algebra, men där också begrepp och bevis behandlades (Albertsson, 2002). 

Albertsson (2002) drar slutsatsen att elever som får möjlighet till att läsa kurser som ligger på 

högre nivå/utanför de vanliga kurserna blir bättre förberedda för matematiken på universitet än 
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de som inte gör det. Inte nog med att eleverna blir bättre förberedda inför matematiken på 

universitet, de verkar dessutom tycka att matematik blir roligare när de fått fördjupad förståelse. 

De två viktigaste faktorerna för att klara av matematik när man kommer från gymnasiet till 

universitet, är att tycka om matematik och ha självkännedom över sina matematiska kunskaper 

(O’Donoghue, 2010). De med hög självkänsla och motivation besitter oftast en mer 

sammanhållen förståelse för matematik (Tariq & Durrani, 2012). Själv tror jag även att det 

omvända gäller, nämligen att en mer sammanhållen förståelse för matematik ökar självkänslan 

och motivationen för ämnet. 

 

Det är som sagt viktigt att undersöka problemområdet för att som lärare få större inblick i vad 

som orsakar glappet i övergången mellan gymnasiematematik och universitetsmatematik. Vad 

behärskar elever och vad behärskar de inte? Vet man vad som orsakar problemområdet kan man 

som lärare göra sitt bästa för att åtgärda åtminstone en del av det genom sin undervisning. För att 

få en indikation om vilken matematik elever behärskar, strax innan de läser på universitet, har 

jag i denna undersökning studerat vilka matematiska kompetenser elever behärskar bättre och 

sämre i matematik D. Jag har intresserat mig för matematiska kompetenser ända sedan jag 

började läsa matematikdidaktik på universitet. Jag tycker att kompetenserna sammanfattar vad 

det innebär att inneha matematisk kunskap på ett konkret sätt. Resultaten från min 

dokumentanalys på nationella prov ska belysa vilka färdigheter (kompetenser) elever generellt 

sett innehar och inte strax innan övergången till universitet. Elevers förmåga att transferera 

färdigheter är en väsentlig del i att klara av stadieövergången (Stadler, 2009). Jag tolkar 

färdigheter och kompetenser som samma sak i sammanhanget då dessa två begrepp är relativt 

lika och många nog skulle se dem som synonymer. Innan undersökningen hade jag några 

hypoteser. Den ena hypotesen var att de flesta uppgifterna i proven bara skulle testa en 

kompetens och den andra var att ju fler kompetenser en uppgift testar, desto svårare är uppgiften. 

I diskussionsavsnittet diskuteras huruvida hypoteserna kan avfärdas eller inte.  

 

 

 



6 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur elever behärskar matematiska 

kompetenser på gymnasiet strax innan övergången till universitetet. 

  

Frågeställning 1 

I vilken utsträckning testas olika matematiska kompetenser och kombinationer av dessa i 

uppgifter på nationella prov i matematik D? 

 

Frågeställning 1 ska dels ge underlag för att diskutera omfånget av matematiska kompetenser i 

nationella prov i matematik D och dels ge underlag för att frågeställning 2 ska kunna besvaras. 

 

Frågeställning 2 

I vilken utsträckning behärskar elever de kompetenser och kombinationer av kompetenser som 

testas på uppgifterna i nationella prov i matematik D, och hur påverkar antalet kompetenser i 

uppgifterna elevers prestation?  

 

När frågeställning 2 besvarats kan man lättare diskutera hur elevers matematiska kunskaper ser 

ut och vilka eventuella åtgärder man kan ta till för att täppa till gapet i stadieövergången mellan 

gymnasium och universitet. Om någon kompetens eller kombination av kompetenser drar ner 

resultatet avsevärt mer än någon annan, kanske man bör få mer träning i den kompetensen. 
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Bakgrund  

Under denna rubrik beskrivs först generellt vad matematiska kompetenser innebär och sedan 

presenteras tydligare de kompetenser som studien har som ramverk. Efter det presenteras tidigare 

forskning på kompetenser i prov. Till sist presenteras vilka matematiska kompetenser som främst 

genomsyrar universitet och på vilket sätt gymnasiematematik förbereder för universitetsstudier i 

matematik. 

 

Matematiska kompetenser 

Tanken med kompetenser är att de ska vara en konkret beskrivning av vad det innebär att kunna 

ämnet matematik (Palm et al, 2004). Palm et al (2004) menar att styrdokumenten betonar sex 

kompetenser som tolkas som matematisk kunskap i alla gymnasiekurser. Kompetenserna skall 

alltså vara till hjälp för lärare att konstruera prov och övrig undervisning så att de följer vad 

elever ska lära sig enligt läroplanen. Traditionellt sett har matematiken i skolan gått ut på att 

behandla en lista av ämnesstoff och vilka metoder och tekniker som används för att lösa 

specifika uppgifter (Palm et al, 2004). Vidare menar författarna att en nackdel med detta synsätt 

på matematik är att ämnet skulle ha olika moment som vart och ett ska ”bockas av” i 

undervisningen, vilket är en kraftig reduktion av synsättet på matematiken som styrdokumenten 

lägger fram. 

 

Denna undersökning har gjorts på nationella prov och dess uppgifter för att se, dels hur 

fördelningen av kompetenser ser ut i proven, och dels för att se vilka kompetenser eleven 

behärskar bättre och sämre. Kompetenserna är följande: Problemlösningskompetens, 

algoritmkompetens, begreppskompetens, modelleringskompetens, resonemangskompetens och 

kommunikationskompetens. Palm et al (2004) är ett exempel på ett ramverk där kompetenser 

finns beskrivna, men det finns ett antal fler. I “Kompetenser och matematik” (Helenius, 2006), 

som är en sammanfattning av det danska projektet Kompetencer och Matematiklæring, beskrivs 

8 kompetenser i matematik. Dessa är tankegångskompetens, problemlösningskompetens, 

modelleringskompetens, resonemangskompetens, representationskompetens, symbol- och 

formalismkompetens, kommunikationskompetens och hjälpmedelkompetens. PISA-studier 

studerar bland annat matematikkunskap i Europa och de utgår från ett antal kompetenser i 
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mätningarna. Dessa kompetenser klassificeras som kommunikation, matematisering (att 

transformera ett verkligt problem till ett matematiskt problem), representation, resonemang och 

argumentering, strategiskt tänkande samt symbol, formalism och operationsförmåga (PISA, 

2010). 

 

Ramverket för studien 

 
Framöver kommer de sex olika kompetenserna som studien använder som ramverk att 

sammanfattas utifrån Palm et al (2004). Varje kompetens citeras genom en beskrivning direkt 

tagen från kompetensramverket.  

 

Problemlösningskompetens 

“Med problemlösningskompetens menas att kunna lösa det vi här kallar problem, d v s 

uppgifter där uppgiftslösaren inte har någon färdig lösningsmetod tillgänglig. Eleven 

behöver producera någon form av (icke rutinmässig) kunskap, d v s tillämpa sina 

kunskaper på en för honom eller henne ny situation.“ (Palm et al, 2004, s. 9)  

 

Något som är som ett problem för en person, kan vara en rutinuppgift för någon annan. Det är 

alltså avgörande för uppgiftslösaren om en uppgift kan klassificeras som ett problem eller ej. 

Lösningsmetoden skall inte vara uppenbar, utan uppgiftslösaren skall utsättas för en ny situation 

och skall genom sin problemlösningskompetens komma fram till lösningen.   

 

Algoritmkompetens 

“Med algoritmkompetens menas att känna till och kunna använda för kursen relevanta 

algoritmer. Med detta menas att känna till och vid uppgiftslösning rutinmässigt kunna 

använda procedurer i ett eller flera steg där alla stegen och den övergripande 

ordningsföljden för de ingående stegen är väl kända för uppgiftslösaren. Varje steg i 

proceduren kan i sin tur ofta beskrivas som en sekvens av mera elementära steg.” (Palm 

et al, 2004, s. 12) 
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Algoritmkompetens gör sig extra tydlig när en uppgift kan lösas med hjälp av en algoritm. Till 

skillnad från problemlösningskompetens testas algoritmkompetens genom rutinuppgifter 

och/eller uppgifter som enbart kräver miniräknare. I Palm et al (2004) står det även att 

rutinuppgifter som kan lösas med välkända satser som eleven kan förknippa med uppgiftstypen 

också inkluderas i algoritmkompetens.  

 

Begreppskompetens  

“Med begreppskompetens menar vi en förtrogenhet med innebörden av ett begrepps 

definition. Detta inkluderar förmågan att definiera och använda innebörden av ett 

begrepp.“ (Palm et al, 2004, s. 13) 

 

För att en elev skall ha en förtrogenhet med ett begrepp krävs inte bara att eleven mekaniskt kan 

lösa en uppgift som berör ett begrepp, utan också att eleven kan använda begreppets innebörd i 

ett flertal uppgifter med olika infallsvinklar. Begreppskompetens gör sig tydlig när en uppgift ej 

går att lösa rutinmässigt, men uppgiften är inget problem då man känner till ett visst begrepp och 

dess innebörd. 

 

Modelleringskompetens 

“Modelleringskompetens innefattar att utifrån utommatematiska situationer skapa och 

använda en matematisk modell, tolka de resultat som den matematiska modellen ger när 

den används samt utvärdera den matematiska modellen genom att klargöra dess 

begränsningar och förutsättningar.” (Palm et al, 2004, s. 17) 

 

Modelleringskompetens är huruvida en elev kan skapa en matematisk modell från givna fakta i 

en uppgift och/eller tolka en matematisk modell. Oftast bygger modelleringskompetensen på en 

vardagsnära uppgift och i matematikämnet är det viktigt att en elev kan skapa en matematisk 

modell. Ofta används modellering med en lösningsmetod där algoritmkompetens kommer in i 

bilden. Ibland kan även uppgifterna innehålla mer information än vad som behövs och då är det 

upp till uppgiftslösaren att sortera ut den information hen inte behöver. 
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Figur 3. En schematisk bild av den matematiska modelleringsprocessen. Taget från Palm et al (2004) 

 

“Eleven skapar (steg 1a) sedan en matematisk modell, i form av en funktion, ekvation, 

differentialekvation, integral eller dylikt, som avbildar det viktigaste i den verkliga 

modellen. Eleven kan utvärdera modellen (steg 1b), genom att kritiskt granska modellen 

och klargöra dess begränsningar och förutsättningar. Eleven använder modellen (steg 2) 

och får, via t ex beräkningar, matematiska resultat. De matematiska resultaten tolkas 

(steg 3), i förhållande till uppgiften och den verkliga modellen för att besvara 

frågeställningen i uppgiften, och ett tolkat resultat erhålles. (...) Det sista steget är 

utvärderingsfasen (steg 4), där eleven utvärderar om resultatet är rimligt. Detta steg 

kräver kompetens i form av t ex allmänbildning och fackkunskap. Det modelleringsarbete 

som en elev behöver kunna utföra är av olika slag. Vissa utommatematiska situationer 

har eleven mött tidigare, vilket innebär att elevens modelleringsarbete med uppgiften blir 

rutinartat. Så kan det t ex vara när eleven uppmanas att beräkna arean på ett 

rektangelformat bord. Andra situationer är helt nya för eleven och kräver ett genuint 

modelleringsarbete. “ (Palm et al, 2004, s. 18)  

 

 

De väsentliga delarna av modelleringsprocessen menar Palm et al (2004) är 1a, 1b och 3. De 

delarna är de pilar i processen som går till och från den inommatematiska världen och den 

utommatematiska världen.  
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Resonemangskompetens 

“Med resonemang avses här en argumentering som sker på allmänna logiska och 

speciella ämnesteoretiska grunder. Det inkluderar deduktiva resonemang där logiska 

slutledningar görs baserade på specifika antaganden och regler, där den striktaste 

formen av resonemang kan sägas vara bevis. Det inkluderar också induktiva resonemang 

där allmänna slutsatser nås fram till genom resonemang baserade på enskilda 

iakttagelser av mönster och regelbundenheter. Det innebär att det i 

resonemangskompetensen ingår en undersökande verksamhet av att hitta mönster, 

formulera, förbättra och undersöka hypoteser. Det inkluderar också olika former av 

kritisk granskning, som t ex värdering av bevis och andra former av matematiska 

argument.” (Palm et al, 2004, s. 25) 

 

Resonemangskompetens testas inte bara när någonting skall bevisas utan också när en uppgift 

ber eleven att förklara varför någonting är rätt eller varför någonting är fel. Eleven sägs innefatta 

olika mycket resonemangskompetens genom huruvida denne kan kritiskt granska, undersöka 

och/eller argumentera.  

 

Kommunikationskompetens 

“Med kommunikationskompetens avser vi här förmågan att kunna kommunicera om 

matematiska idéer och tankegångar såväl i muntlig som i skriftlig form.” 

(Palm et al, 2004, s. 30)  

 

En kompetens i matematik är hur man uttrycker sig genom det matematiska språket, muntligt 

och skriftligt menar Palm et al (2004). Kommunikationskompetens gör sig extra tydlig när det 

matematiska språket är essentiellt för att bedöma uppgiftens lösning.  

 
Tidigare resultat 
Kompetenserna i Palm et al (2004) har använts, inte bara i denna undersökning, utan också i 

andra undersökningar, dels för att undersöka lärargjorda prov, och dels för att undersöka 

nationella prov. Tidigare undersökningars resultat presenteras för att sedan kunna jämföras och 

diskuteras med resultatet från denna undersökning främst vad gäller i vilken utsträckning 
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kompetenserna testas på prov (frågeställning 1). De presenteras också för att ge läsaren en 

inblick i hur elever förbereds på gymnasiet för stadieövergången till universitet. Nedan följer två 

exempel på tidigare undersökningar på matematiska kompetenser. 

 

Wikström (2011) undersöker i vilken utsträckning kompetenser förekommer i lärargjorda prov i 

kursen Matematik A. Resultaten från Wikström (2011) visar bland annat att algoritmkompetens 

är den mest framträdande kompetensen i lärargjorda prov och att de flesta uppgifterna bara testar 

en kompetens. Resultaten kan ses i diagrammen nedan: 

 

  
Figur 1. Cirkeldiagrammet visar hur många procent av uppgifterna i lärargjorda prov på G-nivå i kursen 

Matematik A som testade olika kompetenser. Taget från Wikström (2011). 
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Figur 2. Cirkeldiagrammet visar hur många procent av uppgifterna på VG-MVG-nivå i kursen Matematik A 

som testade olika kompetenser. Taget från Wikström (2011). 

 

 
Figur 3. Diagrammet visar hur många uppgifter som testar ett visst antal kompetenser i kursen Matematik 

A. Taget från Wikström (2011). 
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Figur 4. Diagrammet visar hur många av uppgifterna som testade olika kombinationer av kompetenser i 

kursen Matematik A. Taget från Wikström (2011). 

 

Boesen (2006) undersöker skillnaden i huruvida kompetenser förekommer i slumpmässigt 

utvalda nationella prov (Matematik A-D) kontra lärargjorda prov. Två cirkeldiagram illustrerar 

resultatet från studien: 

 
Figur 5. Cirkeldiagrammen visar hur stor del av uppgifterna som testade olika kompetenser av lärarprov 

(TMT) och nationella prov (NCT) i matematikkurser A-D på gymnasiet. Taget från Boesen (2006)  

 

Algoritmkompetens är mer framträdande i lärargjorda prov än i nationella prov och alla de andra 

kompetenserna förutom problemlösningskompetens är mer framträdande i nationella prov än i 

lärargjorda prov. Uppgifterna i de nationella proven är mer komplexa än uppgifterna i de 
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lärargjorda proven tolkar jag utifrån resultaten i (Boesen, 2006). Om man jämför Wikström 

(2011) och Boesen (2006) kan man se ett samband att kompetenserna som testas i uppgifterna i 

de nationella proven är relativt lika de som testas i VG-MVG uppgifterna på de lärargjorda 

proven i Matematik A. Man kan också se att uppgifter som testar algoritmkompetens nästan tar 

upp tre fjärdedelar av de lärargjorda proven i båda undersökningarna. Att lärare på gymnasiet 

ofta fokuserar på algoritmkompetens stämmer väl överens med bland annat vad Stadler (2009) 

och Tengstrand (2002) säger under följande rubrik. 

 

Kompetenser och typer av resonemang i gymnasiematematik jämfört med 

universitetsmatematik 

Stadler (2009) säger att tidigare forskning indikerar att det finns väsentliga skillnader mellan 

gymnasiematematik och universitetsmatematik, samt att stadieövergången är en mångfasetterad 

och komplex företeelse. Stadler (2009) säger vidare att tidigare forskning visar att det generellt 

sätt är fler procedurinriktade lärandeprodukter i fokus på gymnasiet medan universitetets 

föreläsningar har ett större fokus på bevisföring och argumentation. Detta kan tolkas som att man 

har ett fokus på resonemangskompetens på universitet men eftersom lärare på gymnasiet till stor 

del tränar elevens algoritmkompetens kan föreläsningarna kännas främmande för lärandet. 

Stadler (2009) menar att studenter som direkt kommer från gymnasiet är vana vid att 

genomgången skall vara ett konkret stöd för de övningsuppgifter som senare skall lösas. Oftast 

blir gymnasiematematiken mer inriktad på hur man gör för att lösa uppgifter och inte varför man 

gör som man gör, menar Tengstrand (2002), vilket också kan tolkas som att elever oftare får 

träna upp sin algoritmkompetens än sin resonemangskompetens som de behöver på universitet. 

Vidare menar författaren att lärare på universitetet delvis kan ha ett annat syfte än att visa hur 

man löser uppgifter, exempelvis att visa idén med ett bevis eller teorin bakom beviset. När 

studenter börjar sina universitetsstudier i matematik har man oftast inte sett ett bevis förut och 

man vet dessutom inte ens vad en definition är, menar Tengstrand (2002). Det kan tolkas som att 

elever som kommer till universitet har för dålig begreppskompetens och resonemangskompetens. 

Något utmärkande för universitetsmatematik är att man vill upptäcka och fokusera på 

matematiska bevis till skillnad från gymnasiematematik (Stadler, 2002).  
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Imitativt och kreativt resonemang är begrepp som använts för att undersöka gymnasiematematik 

och universitetsmatematik. Imitativt resonemang innebär att man inte skapar en ny lösning på en 

uppgift eller ett problem, utan att man imiterar någon annans sätt att lösa uppgiften. Antingen gör 

man det genom en algoritm eller också lär man sig ett bevis eller en uppgiftstyp utantill (Lithner, 

2008). Kreativt resonemang bygger på tre kriterier. Uppgiften skall vara en nyhet för 

uppgiftslösaren, svaret skall vara rimligt och argumenten i resonemanget skall bygga på en 

matematisk grund (Lithner, 2008). Det finns likheter mellan begreppen och kompetenser. 

Imitativt resonemang kan ofta föras genom att tillämpa en algoritm, vilket är detsamma som 

algoritmkompetens. Resonemangskompetens bygger på att kunna argumentera på logiska och 

rimliga grunder (Palm et al, 2004) och delar av resonemangskompetens kan anses likna kreativt 

resonemang då den också bygger på rimlighet och argumentering på en matematisk grund. 

Problemlösningskompetens bygger på att uppgiften skall tillämpa kunskaper på en ny situation 

(Palm et al, 2004), vilket också är en del av kreativt resonemang.  

 

Bergqvist (2007) visar att av 16 tentamina i envariabelanalys kunde 70 % av uppgifterna lösas 

med att bara använda imitativt resonemang. 15 av tentamensproven gick att få godkänt på genom 

att bara använda imitativt resonemang. Uppgifterna i nationella prov i kontrast till lärargjorda 

prov på gymnasiet visar att bara en liten del av de lärargjorda proven kräver att eleven för ett 

kreativt resonemang, till skillnad från de nationella proven där en stor del av uppgifterna inte går 

att lösa med enbart imitativt resonemang (Palm et al, 2011). Uppgifterna är mer mångsidiga och 

komplexa i nationella prov än lärargjorda prov tolkar jag Palm et al (2011), vilket 

överensstämmer med tolkningen från Boesen (2006).  

 

Slutsatsen man kan dra är att det är en diskrepans mellan hur lärare för fram matematiken på 

universitetet och på gymnasiet. Det är ett större fokus på resonemang och bevisföring på 

universitetets föreläsningar, medan genomgångar på gymnasiet snarare skall vara till hjälp för att 

lösa uppgifter i matteboken och i lärarnas egna gjorda prov. Det båda stadierna har gemensamt är 

att en stor del av lärargjorda prov och tentamina går att lösa med ett imitativt resonemang. 
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Metod  

Under denna rubrik kommer undersökningens metod att presenteras, motiveras och diskuteras.  

 
Val av metod 
 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur elever behärskar matematiska 

kompetenser på gymnasiet strax innan övergången till universitetet. Frågeställning 1 handlar om 

i vilken utsträckning kompetenser testas i nationella prov i matematik D och frågeställning 2 

handlar om hur bra elever behärskar dessa kompetenser för att veta vilken matematisk kunskap 

de bär på innan de för söka till universitet. Därför ligger fokus på att undersöka de nationella 

proven. Undersökningens första frågeställning besvaras med hjälp av en kvalititativ 

dokumentanalys som metod. Det innebär att utgå från dokument (i det här fallet nationella prov) 

och analysera dem för att dra slutsatser om innehållet med hjälp av en teori. Undersökningens 

andra frågeställning besvaras med hjälp av en kvantitativ analys av uppgifternas 

lösningsfrekvenser med de statistiska verktygen medelvärde och t-test. Metodens 

överensstämmelse med syfte och frågeställningar kan för det ena ses genom att analysmetoden så 

tydligt som möjligt ska vara ett redskap för att mäta förekomsten av kompetenser i nationella 

prov (den kvalitativa delen för att besvara frågeställning 1). För det andra skall svaret på 

frågeställning 1 ge underlag för att sammanställa lösningsfrekvensen på uppgifterna när 

uppgifterna klassificerats (den kvantitativa delen för att besvara frågeställning 2). Mer om hur 

man går till väga för den kvantitativa och den kvalitativa delen i undersökningen kan läsas i 

avsnittet ”analysmetod”.  

 

Urval och avgränsningar 

Urvalet består av nationella prov i matematik D de senaste åren under vårterminerna 2008, 2009, 

2010, 2011 och 2012. Motivet till att studien görs på prov i matematik D är att för att elever på 

gymnasiet får börja söka matematikkurser på universitet efter den kursen. Naturtekniskt basår 

och andra förberedande kurser exkluderas. På så sätt berör studien den målgrupp som är relevant 

för syftet och frågeställningarna. Målgruppen är alltså elever på gymnasiet som får börja söka 

matematikkurser på universitet. Motivet till att urvalet är nationella prov istället för lärargjorda 
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prov är för att det har sammanställts resultat på hur elever från hela Sverige presterat på 

nationella proven till skillnad från lärargjorda prov. Dessa resultat kommer framöver att kallas 

för mätvärden. Mätningen berör en större del av målgruppen när urvalet är nationella prov 

istället för lärargjorda prov med hjälp av mätvärdena. Till vårterminen 2013 hade inga mätvärden 

räknats ut på hur eleverna presterat och det är därför urvalet sträcker sig över 2008-2012 istället 

för 2009-2013. Motivet till att studien undersökt de senaste 5 åren (förutom 2013) är att avgränsa 

undersökningen. Anledningen till att studien bara analyserar proven under vårterminen är för att 

de proven skrivits av större andel elever som går på gymnasiet än proven under höstterminen 

som oftast skrivs av dem som går Komvux. Anledningen är alltså att studien ska inrikta sig på 

rätt målgrupp. I genomsnitt skrevs proven av 535 naturvetarelever och 97 teknikelever per prov.  

 

Kompetenserna beskrivna i Palm et al (2004) representerar elevers matematiska kunskaper, vilka 

de har med sig i övergången mellan gymnasiematematik och universitetetsmatematik och 

fungerar på så sätt som avgränsning av problemområdet. I läroplanen (Lpf 94) är ett syfte med 

den matematiska kunskapen som presenteras däri att den ska förbereda för vidare studier i 

matematik från gymnasiet och eftersom kompetenserna är uttolkade från läroplanen blir detta en 

motivering till val av ramverk. Kompetenserna hjälper dessutom till att jämföra läroplanerna på 

gymnasiet med de förväntade studieresultaten på universitet, eftersom de naturligt skiljer sig åt. 

Ett av motiven till varför kompetenser undersöks istället för stoff är problemen som Helenius 

(2006) påstår finns med att jämföra kunskaper i matematiskt stoff.  Helenius (2006) menar att det 

är svårt att göra jämförelser mellan läroplaner genom att mäta det matematiska stoff som eleven 

elever behärskar och inte. Författaren menar vidare att det är lämpligare att mäta vilka 

kompetenser elever behärskar och inte vid en sådan jämförelse.  

 

“Traditionellt brukar en persons kunskap i matematik relateras till vilka delar av 

matematiken – vilket stoff – som personen i fråga behärskar. På samma sätt brukar man 

karakterisera undervisning i matematik, dvs. innehållet i en kurs beskrivs med hjälp av 

vilka delar av matematiken som gås igenom. Det finns flera problem med detta 

tillvägagångssätt. Det är exempelvis svårt att beskriva progression i 

matematikundervisningen i läroplaner och likaså svårt att jämföra olika läroplaner med 

varandra” (Helenius, 2006 s. 11)  
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Anledningen till att Palm et al (2004) används som ramverk istället för andra ramverk med 

kompetenser för att jag har förtrogenhet med Palm et al (2004) på ett mycket större sätt, eftersom 

jag använt dokumentet i tidigare kurser i matematikdidaktik. I Palm et al (2004) står dessutom 

väldigt tydligt explicit hur kompetenserna identifieras och det underlättar operationaliseringen av 

teorin. Man kan dock se likheter mellan Palm et al (2004), Helenius (2006) och PISA (2010). 

Kommunikation, modellering (matematisering) och resonemang tar alla ramverk upp som 

matematiska kompetenser. Vad de båda andra ramverken tar upp som matematiska kompetenser, 

men inte Palm et al (2004), är representation, symboler och formalism. Palm et al (2004) tar 

dock upp representationer av begrepp som en del i begreppskompetens och symbol och 

formalism som en del i kommunikationskompentens. Detta gör att även dessa aspekter tas 

hänsyn till genom urvalet av ramverk för denna studie. Jag tänker att eftersom Palm et al (2004) 

tar upp många kompetenser som de andra ramverken också tar upp, blir mitt val av ramverk 

uppenbart, nämligen det ramverk jag är förtrogen med. Ett annat motiv till att Palm et al (2004) 

används som ramverk är att det ramverket är baserat på läroplanen som eleverna i studien haft 

som läroplan när de gått på gymnasiet. 

 

Den kvalitativa analysmetoden för att besvara frågeställning 1 

I det här avsnittet kommer ramverket för studien att operationaliseras. Ett antal kriterier 

sammanställer kraven för att en uppgift skall testa en viss kompetens och motiveras utifrån hur 

Palm et al (2004) beskriver dem. Exempel från nationella prov matematik D kommer sedan 

hjälpa till att förstå kriterierna. Eftersom proven som analyserats varit sekretessbelagda har jag 

skrivit under ett sekretesspapper och lovat att inte rapportera något om hur uppgifterna på proven 

ser ut. Detta gör att alla uppgifter inte kan visas i rapporten, men provet som skrevs Vt 2011 har 

blivit offentliggjort och uppgifter från det provet kan visas. Vissa kompetenser har samma 

kriterium som andra kompetenser och det gör att en sådan uppgift automatiskt testar flera 

kompetenser samtidigt. Efter det att kriterierna har radats upp kommer en sektion som beskriver 

hur man gör rent praktiskt och vad som dokumenteras i ett Exceldokument (se bilaga). Varje 

uppgift kommer vid analysen att lösas och sedan kommer lösningen jämföras med vad som krävs 

enligt bedömningsanvisningarna. Detta görs för att lättare se vilka kompetenser varje uppgift 

testar. 
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En uppgift som har flera deluppgifter a), b), c) osv kommer att ses som en uppgift. Framöver 

kommer a), b) och c) - uppgifter att kallas för deluppgifter där de tillsammans bildar en uppgift. 

Om a) till exempel testar algoritmkompetens och b) testar begreppskompetens kommer hela 

uppgiften testa båda kompetenserna. Motiveringen till att deluppgifter slås ihop är för att om var 

och en av deluppgifterna skulle vara en egen uppgift, skulle analysen bestå av fler uppgifter och 

ge ett annat svar på frågeställning 1. Undersökningens metod skulle alltså få sämre validitet om 

deluppgifter inte slogs ihop. Undersökningen får sämre validitet eftersom många deluppgifter 

från de offentliggjorda proven alla testar samma kompetens, nämligen algoritmkompetens. På 

det nationella provet Vt. 2011 testar alla deluppgifterna till uppgift 2 algoritmkompetens. Den 

uppgiften själv skulle ge ett utfall att 3 av 23 (ca 13 %) av alla uppgifter testar 

algoritmkompetens, till skillnad från om deluppgifterna bildar en uppgift som testar 

algoritmkompetens och ger ett utfall på 1 av 18 (ca 5,5 %). Procentsatserna blir sålunda inte 

representativa då bara algoritmkompetens har så många deluppgifter. Även alla prov innan Vt. 

2011 som blivit offentliggjorda hade ett koncept där några deluppgifter i början alla testar 

algoritmkompetens och det gör det rimligt att tro att resten av proven också börjar med 

deluppgifter som alla testar algoritmkompetens.  

 

Problemlösningskompetens 

En uppgift som anses testa problemlösningskompetens skall uppfylla kriteriet nedan: 

 

● Lösningsmetoden skall inte vara uppenbar för uppgiftslösaren (eleven). 

Motivering: En lösningsmetod som är uppenbar gör uppgiften rutinmässig och uppgiften 

i fråga kan inte klassificeras som ett problem enligt definitionen av problem. Är 

lösningsmetoden inte uppenbar måste eleven sätta sig in i problemet och kan lösa 

problemet med problemlösningskompetens. 

 

Uppgifter jämförs från Björk et al (2001) (matematik 3000) för att se om lösningsmetoden är 

uppenbar eller ej. Anledningen till att Björk et al (2001) valts är för att det är den vanligaste 

boken elever använder i kursen matematik D. 
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Praktiskt genomförande och exempel för problemlösningskompetens 

 

1. Sätt dig in i uppgiften och lös den för att lättare avgöra hur lösningsmetoden ser ut.  

2. Lösningsmetoder jämförs på sidor som berör uppgiften i boken och dokumentera sidorna där 

lösningsmetoderna finns i ett Exceldokument. Sidor med blandade övningar ska inkluderas. 

3. Avgör om uppgiften är ett problem eller inte genom att:  

 

- är lösningsmetoden ny, är uppgiften ett problem 

- är lösningsmetoden bekant, är uppgiften ej ett problem 

 

Med lösningsmetod menas en metod som gör att man kan lösa uppgiften helt och fullt med den 

metoden. Kan en uppgift lösas på samma sätt, men har olika siffror räknas lösningsmetoden ändå 

vara densamma. En lösningsmetod är densamma trots att formuleringen på uppgiften är 

annorlunda, men samma lösningsmetod kan tillämpas. Antagandet görs att eleverna sätter sig in i 

uppgiften och försöker lösa den, precis som man gör vid min analys. Har de fått metoden 

tillgänglig från boken tillräckligt många gånger, ses uppgiften inte som ett problem fastän 

formuleringen på uppgiften ser lite annorlunda ut, se exempel nedan. Motivet till detta är 

framförallt att vara konsekvent och konkret i bedömningen om en uppgift är ett problem eller ej.  

 

Med en lösningsmetod som är ny menas att inga fler än högst två uppgifter och/eller exempel 

använder sig av lösningsmetoden. Antagandet görs att lösningsmetoden först blir bekant när 

eleven sett metoden minst tre gånger. (Det kan exempelvis innebära att den kan ha sett den en 

gång i ett exempel och använt den själv två gånger, eller använt den tre gånger själv.) Antagandet 

bygger på att någon typ av repetition måste ha skett för att lösningsmetoden skall bli bekant, 

eftersom många lär sig genom repetition. Lösningsmetoden är ej uppenbar för eleven om den 

inte är bekant, vilket följer mitt kriterium.  

 

 

 
Exempel 1. Ett exempel på en uppgift som faller inom kriteriet. Taget från Vt. 2005 
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Uppgiften är lik andra uppgifter med lösningsmetoder från boken (alla använder generella 

metoder för derivering) men ingen uppgift kräver att eleven också gör andraderivatatestet i själva 

uppgiften. Uppgiften är ett problem eftersom mindre än tre uppgifter använder lösningsmetoden 

(sid 143 i Björk et al (2001))  

 

 
Exempel 2. Ett exempel som inte faller inom kriteriet. Taget från Vt. 2005 

 

Lösningsmetoden är bekant och uppgiften är ej ett problem, inte heller fastän uppgiften är 

annorlunda ställd. Eleven har använt metoden minst 3 gånger förut (s 152 i Björk et al (2001))  

Algoritmkompetens 

En uppgift som uppfyller någon eller några av dessa kriterier anses testa algoritmkompetens: 

 

● Uppgiften är avsedd att lösas delvis eller helt med för kursen relevanta algoritmer.  

Motivering: Detta kriterium är baserat på beskrivningen av algoritmkompetens i Palm et 

al (2004). Antingen kan uppgiften helt lösas med en relevant algoritm, eller så är 

uppgiften exempelvis ett problem och en del av uppgiften är avsedd att lösas med en 
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algoritm. 

 

● Uppgiften är ej ett problem och kan helt lösas med hjälp av relevanta satser och 

definitioner för kursen. Eleven kan med andra ord lösa uppgiften rutinmässigt. 

Motivering: En uppgift vars lösningsmetod enbart innebär att utnyttja satser och/eller 

definitioner anses vara en uppgift av rutinkaraktär och testa algoritmkompetens (Palm et 

al, 2004). En elev kan nämligen förväntas vara bekant med både den övergripande 

proceduren och varje delsteg i lösningen ifall enbart satser och definitioner krävs i 

lösningen, vilket gör att uppgiften kan lösas rutinmässigt. Att uppgiften helt kan lösas 

med hjälp av relevanta satser och definitioner innebär att inget resonemang eller en 

annorlunda lösningsmetod till uppgiften tillämpas. Exempel 7 under rubriken om 

resonemangskompetens är ett exempel där resonemang krävs och uppgiften kan ej helt 

lösas rutinartat.    

 

Praktiskt genomförande och exempel för algoritmkompetens 

 

De algoritmer som finns i Björk et al (2001) och anses vara relevanta för kursen är: 

- metoder för att derivera ett uttryck, se lista på uttryck nedan. 

- metoder för att bestämma en primitiv funktion, integral och/eller bestämd integral. Detta 

inkluderar också att använda en graf för att beräkna integralen 

- metoder för att lösa en trigonometrisk ekvation 

- metoder för att numeriskt bestämma en integral med hjälp av miniräknare 

- metoder för att använda en graf för att teckna trigonometriska funktioner. Detta gäller 

även metoder för det motsatta, alltså att rita en graf till trigonometriska funktioner 

- metoder för att bestämma lokala och globala extrempunkter för funktioner 

 

 

Metoderna har sin grund från kursplanen för matematik D i Lpf 94:  

 

“kunna rita grafer till trigonometriska funktioner” 

“ge fullständiga lösningar till enkla trigonometriska ekvationer” 



24 

“kunna bestämma primitiva funktioner” 

“ställa upp, tolka och använda integraler i olika typer av grundläggande tillämpningar” 

“kunna använda någon metod för numerisk integration” 

 

 
Figur 6. Deriveringsregler, taget från Skolverket (2000b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De satser och definitioner som är relevanta för kursen är dessa: 
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Figur 7. Trigonometriska definitioner, satser och formler, taget från Skolverket (2000b) 
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Motivet till att dessa satser, definitioner och formler är relevanta för kursen är för att de finns 

med i differential och integralkalkylavsnittet och trigonometriavsnittet i formelhäftet till alla 

nationella prov i matematik D (Skolverket, 2000b).  

Alla formler finns även med i Björk et al (2001).  De andra formlerna och satserna såsom 

exempelvis pq-formeln och Pythagoras sats räknas ej med då de ej i första hand är relevanta för 

kursen enligt kursplanen. De andra formlerna och satserna är förkunskaper till kursen matematik 

D. 

 

 
Exempel 3. Uppgiften kan lösas med en metod för att bestämma en integral och är ett exempel på första 

kriteriet. Taget från Vt. 2005 

 

 
Exempel 4. Uppgiften är ej ett problem och kan rutinmässigt lösas helt med hjälp av areasatsen och 

sinussatsen. Uppgiften är ett exempel på det andra kriteriet. Taget från Vt. 2005 

 

Eleven kan förväntas vara bekant med både den övergripande proceduren och varje delsteg i 

lösningen. Även om eleven inte från början vet vilka av de trigonometriska satserna som behöver 

användas i varje delsteg så blir detta ett val av rutinkaraktär om både den övergripande 

proceduren och varje delsteg i lösningen är bekant. Inspiration till formuleringarna ovan är taget 

från Palm et al (2004). Nedan följs hur ”proceduren kan beskrivas som en sekvens av mera 

elementära steg” (Palm et al, 2004, s. 7)  

AC/sin(54) = BC/sin(A)  AB = BC   ⇒ A = 54   ⇒ C = 72   ⇒ AC/sin54 = 4,5/sin(72)   ⇒ AC

= 3,8 ⇒ 3,8 ∗ 4,5 ∗ sin(54)/2 = 7,0 
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Begreppskompetens 

De begrepp som är relevanta i kursen är differentialekvation, primitiv funktion, integral och 

trigonometriska begrepp. 

 

Begreppen har sin grund från kursplanen för matematik D i Lpf 94: 

 

“kunna förklara innebörden av begreppet differentialekvation” 

“klargöra sambandet mellan integral och derivata” 

“kunna förklara innebörden av begreppet integral” 

“kunna använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp” 

 

Observera att begrepp som area, triangel, eller andra för eleven triviala begrepp, inte räknas testa 

begreppskompetens, eftersom de är behörighetskrav för att läsa matematik D. En uppgift som 

innehåller triviala begrepp kommer inte markeras kräva begreppskompetens av den anledningen.  

 

Om detta kriterium är uppfyllt, testas begreppskompetens:  

 

● Uppgiften kräver att man har förtrogenhet till ett begrepps innebörd för att lösa den. Man 

kan inte lösa uppgiften genom att bara nämna begreppet eller använda algoritmer som har 

med begreppet att göra, utan begreppets innebörd måste användas till uppgiften.  

Motivering: Kriteriet bygger på beskrivningen av begreppskompetens enligt Palm et al 

(2004). Skillnaden mellan att känna till begreppet och ha förtrogenhet till begreppets 

innebörd kan ses när eleven ska använda begreppets innebörd. Ibland står det inte 

uttryckligen i uppgiften att ett begrepp eller en begreppsförståelse krävs, men sådana 

uppgifter kräver ändå begreppskompetens om begreppets innebörd används, enligt 

kriteriet. 

 

Praktiskt genomförande och exempel för begreppskompetens 

 

Begreppens innebörd är dessa (tagna från Björk et al (2001): 
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- ”Ett samband mellan en okänd funktion och en eller flera av funktionens derivator kallas en 

differentialekvation” 

 

- “En funktion F kallas en primitiv funktion till 𝑓 om F′(x) = 𝑓(x)” 

 

- " 𝑓 𝑥 𝑑𝑥b
a   = summan  av  areorna  över  x− axeln"  − summan  av  areorna  under  x− axeln".      

 

- " 𝑓 𝑥 𝑑𝑥b
a = [F 𝑥 ]ab = F b − F(a)"  

 

- Symmetrin i enhetscirkeln som ger slutsatserna att  

sin(v) = y: koordinaten, sin(180− v) = sin(v) 

cos(v) = x: koordinaten,cos(180− v) =   −cos(v) 

 

Man gör en kommentar till vilket begrepp som behandlas, ifall något annat begrepp testas men ej 

tillhör de relevanta begreppen antecknas även det.  

 

 
Exempel 5. Uppgiften är ett exempel på kriteriet. Taget från Vt. 2005 
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I uppgiften krävs det att eleven förstår kopplingen mellan grafiska och algebraiska 

representationer när det gäller begreppet primitiv funktion. Eleven måste ha förtrogenhet till och 

använda begreppets innebörd:" 𝑓 𝑥 𝑑𝑥b
a = [F 𝑥 ]ab = F b − F(a)"  

 

 
Exempel 6. Uppgiften är ett till exempel på kriteriet. Taget från Vt. 2011 

 

Här måste eleven ha förtrogenhet med integralbegreppets innebörd, eftersom arean under kurvan 

inte är densamma som integralen och därför måste man veta vad begreppet integral innebär och 

dessutom använda innebörden av begreppet. Det går inte heller att genom en algoritm se vilket 

tal som är störst.  

 

- " 𝑓 𝑥 𝑑𝑥b
a   = summan  av  areorna  över  x − axeln   − summan  av  areorna  under  x − axeln". 

 

Uppgifter där eleven ombeds förklara ett begrepp med ett exempel är också ett exempel på 

kriteriet, eftersom eleven då har förtrogenhet till begreppet och också använder dess innebörd i 

exemplet. Anledningen till att två exempel visas på kriteriet, är för att vara extra tydlig med vad 

kriteriet innebär. 
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Modelleringskompetens 

För att en uppgift ska anses kräva modelleringskompetens ska väsentliga delar i 

modelleringsprocessen testas. I uppgiften ska eleven gå från den utommatematiska världen till 

den inommatematiska världen eller tvärtom för att de västenliga delarna ska testas, enligt Palm et 

al (2004). Mer specificerat ska åtminstone ett av dessa kriterier uppfyllas: 

 

● Eleven skall skapa en matematisk modell. 

Motivering: Detta kriterium har sin grund från modelleringsprocessen beskriven i Palm et 

al (2004). Förutsättningen för att komma in i den inommatematiska världen är att skapa 

en matematisk modell. Det är alltså 1a som skall uppfyllas i processen beskriven i Palm 

et al (2004), vilken är en väsentlig del av processen och motivering till kriteriet. 

 

● Eleven skall tolka och/eller utvärdera en matematisk modell.   

Motivering: Detta kriterium har sin grund från modelleringsprocessen beskriven i Palm et 

al (2004). Om uppgiften redan har en skapad modell kan uppgiftslösaren gå från den 

inommatematiska världen till den utommatematiska världen antingen genom att 

utvärdera, eller tolka modellen. Det är alltså att 1b, och/eller 3, skall uppfyllas i 

processen beskriven i Palm et al (2004), vilka är väsentliga delar av processen och 

motivering till kriteriet. 

 

Se avsnittet ”ramverket för studien” för en mer ingående beskrivning av processen. 

 

Praktiskt genomförande och exempel för modelleringskompetens 

 

Om en uppgift är verklighetsnära men inte kräver att eleven går från det utommatematiska till det 

inommatematiska, genom att skapa en matematisk modell görs en kommentar kring detta i 

Exceldokumentet. Anledningen till detta är för att ändå ha anteckningar till en eventuell 

diskussion i diskussionsavsnittet ifall många uppgifter nästan berör modelleringskompetens, men 

inte helt sammanfaller med kriterierna som operationaliserats fram.  
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Första kriteriet innebär att eleven exempelvis skapar en formel från data, en ekvation från en 

skriven text med siffror, en funktion från en graf, eller en integral från en graf mm.  

 

Andra kriteriet innebär att ekvationen, formeln, integralen eller grafen mm redan finns och 

eleven skall tolka modellens förutsättningar, eller utvärdera dess begränsningar. Det betyder att 

eleven exempelvis tilldelas en sinusfunktion i en graf som eleven sedan skall tolka och klargöra 

genom svarsalternativ. Om en modell inte fungerar i ett längre perspektiv kan eleven bli 

tillfrågad att utvärdera dess begränsningar. 

 

Resonemangskompetens 

För att uppgiften skall testa elevens resonemangskompetens krävs att uppgiften uppfyller något 

av dessa kriterier: 

 

● I uppgiften skall eleven argumentera, förklara, motivera eller uppskatta. Synonymer till 

dessa verb räknas också med.  

Motivering: Dessa verb tolkas innebära att argumentera på allmänna logiska och 

speciella ämnesteoretiska grunder, vilket är beskrivningen av resonemang enligt Palm et 

al (2004). Eleven måste i och med dessa verb formulera argument och/eller välgrundade 

slutsatser. Detta tolkas som att eleven kan föra ett resonemang.  

 

● I uppgiften skall eleven undersöka för att se och använda samband. 

Motivering: Att undersöka innebär att skaffa fram fakta genom att hitta mönster, vilket 

också ingår i resonemangskompetensen enligt Palm et al (2004) 

 

● I uppgiften skall eleven visa, bevisa, eller motbevisa ett påstående. 

Motivering: I formuleringen för resonemangskompetens, enligt Palm et al (2004), ingår 

en verksamhet av att undersöka hypoteser och det tolkas som att resonera kring ett 

påstående. För att bevisa en sats eller ett matematiskt påstående krävs att eleven resonerar 

sig fram utifrån definitioner och satser.  
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● I uppgiften skall eleven utgå från andras beräkningar och resonemang och utvärdera.  

Motivering: Uppgiften kräver att eleven kritiskt granskar andras matematiska argument 

eftersom de utvärderar beräkningarna. Att kritiskt granska är en del av 

resonemangskompetensen, enligt Palm et al (2004) och motiveringen till kriteriet. 

 

 

Praktiskt genomförande och exempel för resonemangskompetens 

 

I uppgiften står kanske inte explicit att eleven skall undersöka (till skillnad från de andra 

kriterierna), men därför löses uppgiften för att upptäcka om eleven måste undersöka. För att 

uppgiften ska anses vara en uppgift där eleven måste undersöka skall en del lösningsmetoden 

bestå av att 

 

1. hitta mönster och/eller se samband. 

2. använda mönstret/sambandet som del i att lösa uppgiften. 

 

 
Exempel 7. Uppgiften är ett exempel på andra kriteriet. Taget från Vt. 2011   
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I uppgiften måste eleven undersöka vilka samband som krävs för att lösa uppgiften. Det står inte 

i uppgiften att eleven skall undersöka, men en undersökning av samband krävs för att lösa 

uppgiften:  

 

1. Eleven ser sambandet att eftersom sträckan A− D är en rät linje så kommer vinkeln E 

vara 180− C = 120o   

2. Eleven använder vinkeln för att räkna ut vinkeln F genom att vinkelsumman av en 

triangel är 180o. F är alltså 180− 120− 48 = 12o 

 

Resterande del av lösningen kan göras genom att använda sinussatsen.  

 

 

 
Exempel 8. Uppgiften är ett exempel på kriterium 4. Taget från Vt. 2011 

Kommunikationskompetens 

För att en uppgift skall testa kommunikationskompetens skall uppgiften uppfylla ett eller flera av 

de nedanstående kriterierna: 

 

● I uppgiften står uttryckligen att läraren skall ta hänsyn till hur eleven kommunicerar i 

bedömningen, t ex genom hur eleven redovisar sitt arbete. 

Motivering: Uppgiften sätter krav på elevens förmåga att kommunicera matematiska 

idéer, vilket är kommunikationskompetens enligt Palm et al (2004) 

Ifall allt är korrekt, men slarvigt formulerat rent matematiskt, kan eleven få avdrag då den 

inte klarar av att kommunicera matematik på ett korrekt sätt. Det kan innebära att man 

skriver 66 slarvigt och skriver 66eller dylikt. Det kan också innebära att svaret till 

uppgiften inte står i slutet av uträkningen utan någonstans mitt i utan förklaring. 

  

● Uppgiften är uttryckt genom verb som beskriver handlingar kopplade till kommunikation, 

till exempel att eleven ombeds förklara, beskriva och/eller motivera, eller synonymer till 
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dessa. 

Motivering: Kan eleven förklara något så innebär det också att eleven kan kommunicera 

matematiska idéer. Kan eleven beskriva och/eller motivera något så innebär det också att 

hen kan kommunicera matematik, eftersom tankegångarna ska uttryckas, i det här fallet 

skriftlig form.  

 

Praktiskt genomförande och exempel för kommunikationskompetens 

 

För att undersöka om en uppgift testar kommunikationskompetens krävs inte att man löser 

uppgiften. Både första och andra kriteriet kan markeras direkt i Exceldokumentet när någon av 

dem är uppfyllda.  

   

 
 Exempel 9. Rutan visar hur första kriteriet uppfylls. Punkterna innebär sammantaget att läraren kommer 

att ta hänsyn till hur eleven kommunicerar i bedömningen. Taget från Vt. 2011 

 

Den kvantitativa analysmetoden för att besvara frågeställning 2 

 

Under denna rubrik beskrivs på vilket sätt data sammanställts och analyserats. Mätvärden som 

sammanställts av arbetsgruppen för nationella prov vid Institutionen för beteendevetenskapliga 

mätningar (BVM) på Umeå universitet (se bilaga 2) har använts som verktyg. Mätvärdena säger 

hur stor andel av det totala antalet poäng som delats ut på varje deluppgift och för g- och vg-

poäng separat. Med lösningsfrekvens menas ett viktat medelvärde för hela uppgiften som 

sammanställts utifrån mätvärdena. Varje uppgift kan ha flera mätvärden beroende på om den har 

g- och vg-poäng men också om den har deluppgifter, medan varje uppgift bara har en 

lösningsfrekvens. Lösningsfrekvensen är alltså ett viktat medelvärde på mätvärdena. Se bilaga 2 

för ett exempel på hur beräkningarna gått till.  
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Skillnaden i lösningsfrekvenser mellan uppgifter som testar olika kompetenser analyseras med 

hjälp av t-test. Ett t-test är ett test som avgör om medelvärden (i det här fallet lösningsfrekvenser) 

mellan två grupper signifikant skiljer sig åt (Perkowski, 2006). Man kan jämföra resultaten utan 

ett t-test för att se om de skiljer sig åt, men ett t-test kan höja reliabiliteten i jämförelsen 

(Perkowski, 2006). Resultatet från t-testet i Excel visar ett värde mellan 0 och 1 och det värdet är 

sannolikheten att observera ett värde minst så extremt än det värde det man själv observerat givet 

att nollhypotesen är sann (se bilaga 3). Ett sådant värde kallas för p-värde. Nollhypotesen som 

ligger till grund för t-test är att medelvärdena inte skiljer sig åt. I denna undersökning avfärdas 

nollhypotesen om p-värdet är mindre eller lika med 0,05, vilket är vanligt för t-tester (Perkowski, 

2006). Ett t-test är inte lika trovärdigt om antalet mätvärden i grupperna inte når upp till 

åtminstone 20, enligt (Perkowski, 2006).  

 

Analysmetodens kvalitativa och kvantitativa del kommer att resultera i sex diagram där de tre 

första besvarar frågeställning 1 och de tre sista besvarar frågeställning 2:  

 

● Ett diagram som visar hur många av uppgifterna som testar problemlösningskompetens, 

algoritmkompetens, begreppskompetens osv.  

● Ett diagram som visar hur många av uppgifterna som testar en, två, tre (osv) kompetenser 

● Ett diagram som visar hur många av uppgifterna som testar kombinationer av 

kompetenser. (ensamma kompetenser inkluderat) 

● Ett diagram som visar hur stor andel av eleverna som i genomsnitt klarat av uppgifter 

som testar problemlösningskometens, algoritmkompetens, begreppskompetens osv. 

Analysen av diagrammet kommer att bestå delvis av t-tester.  

● Ett diagram som visar hur eleverna som i genomsnitt klarat av uppgifter med en, två, tre 

kompetenser osv. 

● Ett diagram som visar hur många elever som i genomsnitt klarat av uppgifter som testar 

olika kombinationer av kompetenser (ensamma kompetenser inkluderat). 
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Metoddiskussion  

Reliabilitet och validitet i undersökningen 

Med reliabilitet menar man tillförlitlighet i en mätning (Thurén, 2004). Med det menar (Thurén, 

2004) bland annat att resultatet skall vara densamma vid upprepade mätningar oavsett vem som 

utför mätningarna. Thurén (2004) menar att validitet betyder hur väl man mätt det 

undersökningen är avsedd att mäta. Det jag ville mäta i undersökningen var förekomsten av 

kompetenser i nationella prov i matematik D och hur lösningsfrekvenserna ser ut på de olika 

kompetenserna. Reliabiliteten är relativt hög i min undersökning, tycker jag. Kriterierna är 

konkreta och tydliggjorda för att vem som helst ska kunna använda analysmetoden vilket höjer 

reliabiliteten. Lösningsfrekvenserna har varit enkla att räkna ut genom ett medelvärde på var och 

en av uppgifterna. Mina slutsatser kring lösningsfrekvenserna stärks dessutom med hjälp av t-

testerna, eftersom de ger en inblick i hur stor sannolikhet det är att mina resultat bara baseras på 

slump. Validiteten kan däremot ha försämrats en aning då ett genomsnitt på g och vg poängen 

gjorts, eftersom vg poängen ofta haft lägre mätvärden än g-poängen. En hopslagning gör alltså 

att uppgifters lösningsfrekvenser med vg-poäng blivit lite högre än vad mätvärdena på 

uppgifterna varit. Ifall jag skulle göra om undersökningen skulle jag kanske ändra den 

kvantitativa delen av undersökningen och undersöka vilka kompetenser som krävts för att klara 

g-poängen, respektive vg-poängen istället för en hopslagning av dessa. Det skulle kanske ge ett 

lite mer representativt resultat för frågeställning 2 då jag på så sätt lättare kan se vad elever kan 

och inte utan att göra ett medelvärde av poängen. Nackdelen med att ta hänsyn till g och vg-

poängen är att man då inte bara måste undersöka hur uppgiften är formulerad utan också hur 

uppgiften bedöms. Komplexiteten i undersökningen blir således större och det blir därmed 

svårare att göra en objektiv och konkret analysmetod. Palm et al (2004) diskuterar dessutom 

inget om kompetenser i förhållande till bedömningsaspekter, utan bara om vilka uppgiftstyper 

som testar vilka kompetenser. Mitt syfte för undersökningen var att öka kunskapen om hur elever 

behärskar matematiska kompetenser på gymnasiet strax innan övergången till universitetet. 

Fastän undersökningen inte tar hänsyn till g- och vg-uppgifter och/eller deluppgifter kan delar av 

syftet ändå uppfyllas. Undersökningen kommer nämligen ge empiri för att kunna säga vilka 

kompetenser elever behärskar bättre och sämre med hjälp av lösningsfrekvenserna.  
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Valet att undersöka problemområdet med hjälp av kompetenser känns motiverat, eftersom Palm 

et al (2004) uttolkar matematiska kompetenser från läroplanen, som presenterar matematik som 

ska förbereda inför vidare studier i matematik från gymnasium till universitet. Palm et al (2004) 

är således indirekt ett bra ramverk för att studera vad elever bör behärska inför övergången 

mellan gymnasium och universitet, tycker jag.  

 

Klassificeringen av kompetenser 

Vissa begrepp testar begreppskompetens medan andra begrepp har ansetts vara för triviala för att 

testa begreppskompetens. För att undersökningen skall vara valid krävs det att vissa begrepp inte 

testar begreppskompetens. Anledningen är att man behöver ha dessa begrepp som grund för att 

förstå de mer komplexa begreppen i Matematik D. Antagligen måste man exempelvis förstå 

begreppet area för att helt kunna förstå begreppet integral. Jag menar att begreppskompetensen 

som följer mina frågeställningar är de begrepp som elever behöver till matematik D och därför 

blir resultatet inte representativt om alldeles för grundläggande begrepp räknas testa 

begreppskompetens. Ibland kan man göra matematiska modelleringar tämligen rutinartat och 

därför är resultat på vissa uppgifter som testar modelleringskompetens lite missvisande då det 

nästan är algoritmkompetens man använder sig av. När man till exempel skapar en sinusfunktion 

från en graf kan man använda formler för att beräkna amplitud och period och sedan använda 

dessa för ställa upp sinusfunktionen. På sidan 84 i Björk et al (2001) kan man tydligt se hur man 

ställer upp en sinusfunktion steg för steg, vilket många skulle hävda är att ställa upp den 

rutinartat. Samtidigt kan man hävda att man skapar en matematisk modell, eftersom man skapar 

en funktion i enlighet med de givna värdena. Om sådana uppgifter ska testa bara 

modelleringskompetens eller bara algoritmkompetens är svårt att säga, tycker jag. Mitt sätt att 

lösa dilemmat har varit att en sådan uppgift testat båda kompetenserna, men då dessa uppgifter 

var så pass få har de nog inte påverkat resultatet mycket.  

 

Jag gissar att de uppgifter som klassificerats som problem, hade blivit samma uppgifter om en 

annan bok än Björk et al (2001) använts, eftersom de lösningsmetoder som fanns med i 

nationella proven var så unika. Oftast när en uppgift inte var ett problem fanns det väldigt många 

av lösningsmetoderna i Björk et al (2001) och antagligen finns samma lösningsmetoder i andra 

böcker, tror jag. Detsamma gäller antagligen också för de andra kompetenserna, exempelvis 
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algoritmkompetens och begreppskompetens. De algoritmer som är relevanta för kursen, och som 

radats upp i analysmetoden utifrån Björk et al (2001) och läroplanen, är mer eller mindre allmänt 

vedertagna, tror jag.  

 

Under tiden undersökningen gjordes lade jag märke till att de uppgifter som endast testade 

algoritmkompetens var i början av proven. Uppgifter där elever behövde undersöka, och således 

uppgifter som på så sätt testar resonemangskompetens, befann sig i slutet av provet. Elever som 

går in med inställningen att bara göra de första uppgifterna på provet, drar automatiskt ner på 

lösningsfrekvensen för uppgifterna som testade resonemangskompetens. Kanske skulle de klara 

av uppgifterna bättre om de ansträngde sig mer? Sådana här faktorer kan studien inte mäta men 

kan ha en viss påverkan på resultatet. Jag tror dock att det är rimligt att förutsätta att en elev som 

kan klara av en uppgift också försöker klara av den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

Resultat  

 

Under resultatavsnittet kommer frågeställningarna att upprepas för att sedan besvaras genom 
diagram. 
 

Frågeställning 1 

I vilken utsträckning testas olika matematiska kompetenser och kombinationer av dessa i 

uppgifter på nationella prov i matematik D? 

 

Denna fråga besvaras genom att tre diagram ska illustrera förekomsten av kompetenser i de totalt 

89 uppgifterna. Nedan följer diagrammen, där vardera har en beskrivande text: 

 

 
Diagram 1. Diagrammet visar hur många uppgifter som testade de olika kompetenserna. 

  
Algoritmkompetens testades i nästan två tredjedelar av uppgifterna (65 %) och 

kommunikationskompetens i snitt i var åttonde uppgift (12 %). Detta innebär att de 

kompetenserna testades i högst respektive lägst utsträckning. Problemlösningskompetens 

testades i 40 uppgifter och resonemangskompetens i 36 uppgifter. Skillnaden i hur ofta dessa två 

kompetenser testades är 4 uppgifter, vilket är den lägsta skillnaden mellan hur ofta två 
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kompetenser testades. Alla kompetenser testades i mer eller mindre stor utsträckning, vilket kan 

ses i diagrammet. 

 

 
Diagram 2. Diagrammet visar hur många uppgifter som testade ett visst antal kompetenser. 
 

De flesta uppgifterna testade en eller två kompetenser, medan ingen uppgift testade alla 

kompetenser samtidigt. De uppgifter som testar exakt en kompetens och exakt två kompetenser 

var ungefär lika många 29 stycken, respektive 30 stycken, medan det var färre och färre 

uppgifter ju fler kompetenser de testade. 
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Diagram 3. Diagrammet visar hur många av uppgifterna som testar kombinationer av kompetenser 

(ensamma kompetenser inkluderat). A motsvarar Algoritmkompetens, B motsvarar Begreppskompetens, 

K motsvarar Kommunikationskompetens, M motsvarar Modelleringskompetens, P motsvarar 

Problemlösningskompetens och R motsvarar Resonemangskompetens. En stapel med flera bokstäver 

betyder att uppgiften enbart testat just den kombinationen av de kompetenser som bokstäverna 

motsvarar. De möjliga kombinationer (ensamma kompetenser inkluderat) som inte finns med i 

diagrammet förekom inte i undersökningen. 
 

Man kan se en spridning av kombinationer av kompetenser i uppgifterna, men 

algoritmkompetens och modelleringskompetens var den mest återkommande kombinationen 

frånsett uppgifter som bara testade algoritmkompetens. I olika kombinationer av kompetenser 

testades problemlösningskompetens i högst utsträckning med andra kompetenser, det vill säga, 

problemlösning ingick i flest kombinationer, nämligen 15 av 26. Problemlösningskompetens 

testas också i flest uppgifter med andra kompetenser kombinerat (40 stycken uppgifter) 

Begreppskompetens kombinerat med modelleringskompetens testades i en och endast en uppgift. 

 

Sammantaget blir svaret på frågeställning 1 att algoritmkompetens förekommer i störst 

utsträckning (65 %) och kommunikationskompetens förekommer i minst utsträckning (12 %).  

De uppgifter som testar exakt en kompetens och exakt två kompetenser var ungefär lika många 

29 stycken, respektive 30 stycken, medan det var färre och färre uppgifter ju fler kompetenser de 

testade. Av kombinationer av kompetenser som testade fler än en kompetens var 

algoritmkompetens och modelleringskompetens den mest förekommande kombinationen. 

Problemlösningskompetens testades i flest olika kombinationer, nämligen 15 av de 26 

kombinationerna. Begreppskompetens och modelleringskompetens testas tillsammans endast i en 

uppgift. 
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Frågeställning 2  

I vilken utsträckning behärskar elever kompetenser och kombinationer av kompetenser på 

nationella prov i matematik D, och hur påverkar antalet kompetenser i uppgifterna elevers 

prestation?   

 

Denna fråga besvaras också genom tre diagram. De har i syfte att illustrera hur 

lösningsfrekvensen varit på uppgifter som testat diverse kompetenser. Varje värde är avrundat 

till två värdesiffror. När jag skrivit 0,40 i Excel omformulerar programmet talet till 0,4 och 

därför om det exempelvis står 0,4 eller dylikt i diagrammen, menas 0,40. 

 

 
Diagram 4. Diagrammet visar hur stor andel av eleverna som i genomsnitt klarat av de uppgifter som 

testar en specifik kompetens. 

 

Lösningsfrekvensen för problemlösningskompetens (0,40) betyder att 40 % av de möjliga 

poängen har tilldelats för uppgifter som testat problemlösningskompetens och motsvarande för 

andra kompetenser. De uppgifter som i genomsnitt hade högst respektive lägst lösningsfrekvens 

var de som testade algoritmkompetens (0,55) respektive problemlösningskompetens (0,40). 

Lösningsfrekvenserna på uppgifterna förhåller sig ungefär lika på alla kompetenser förutom 

algoritmkompetens, med en skillnad på högst fyra procentenheter.  
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En del av analysen av de data som legat i grund för diagram 4 har gjorts med tvåsidiga t-test. 

Nollhypotesen för t-testen är: Uppgifter som testar en viss kompetens har samma genomsnittliga 

lösningsfrekvens som uppgifter som inte testar denna kompetens.  

 

T-testen gav upphov till dessa p-värden: 

Problemlösningskompetens: 0,00000066 

Algoritmkompetens p-värde: 0,037 

Begreppskompetens p-värde: 0,073 

Modelleringskompetens p-värde: 0,0067 

Resonemangskompetens p-värde: 0,00017 

Kommunikationskompetens p-värde: 0,066 

   

P-värdet för problemlösningskompetens är 0,00000066 och det innebär att det är 0,000066 % att 

observera värden minst så extremt som det jag observerat, givet att nollhypotesen är sann och 

motsvarande för de andra kompetenserna. Det är statistiskt säkerställt att 

problemlösningsuppgifter kontra icke problemlösningsuppgifter skiljer sig åt i 

lösningsfrekvenser, och detsamma för algoritm-, modellering- och resonemangsuppgifter på en 

signifikansnivå på 0,05. De andra gruppernas p-värden ligger över 0,05. Gruppernas storlek har 

betydelse för trovärdigheten i testen. (mer kring t-testerna diskuteras i diskussionsavsnittet.)   
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Diagram 5. Diagrammet visar uppgifternas lösningsfrekvens för uppgifter som testar en, två, tre 

kompetenser osv. 

 

Eftersom ingen uppgift testade alla sex kompetenser finns stapeln för sex kompetenser ej med. 

För de uppgifter som testade exakt en kompetens var lösningsfrekvensen i genomsnitt 0,66. 

Motsvarande andel för två kompetenser var 0,51. Motsvarande andel för tre, fyra och fem 

kompetenser var 0,38, 0,36 och 0,35. Lösningsfrekvenserna på uppgifterna minskar mest från en 

kompetens till och med tre kompetenser. Lösningsfrekvenserna på uppgifterna minskar inte lika 

mycket från tre kompetenser till och med fem kompetenser. 
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Diagram 6. Diagrammet visar uppgifternas lösningsfrekvenser för som testar kombinationer av 

kompetenser (uppgifter som testar exakt en kompetens inkluderas). Endast kombinationer av 

kompetenser som förekommit hos minst fem uppgifter ingår.  
 

Endast kombinationer av kompetenser som testats av minst fem uppgifter har tagits med i 

diagrammet. Kombinationer som testats av färre uppgifter har jag bedömt vara för ovanliga för 

att jag ska uttala mig om uppgifternas genomsnittliga lösningsfrekvens. Uppgifter som endast 

testade algoritmkompetens förekom 22 gånger, algoritmkompetens kombinerat med 

modelleringskompetens 11 gånger, problemlösningskompetens kombinerat med 

begreppskompetens 5 gånger, problemlösningskompetens kombinerat med 

resonemangskompetens 6 gånger och problemlösningskompetens kombinerat med 

algoritmkompetens och modelleringskompetens 6 gånger. De uppgifter som endast testar 

algoritmkompetens hade i genomsnitt högst lösningsfrekvens, 73 %. De uppgifter som även 

testar modelleringskompetens har lägre lösningsfrekvens, 54 % De uppgifter som dessutom 

testar problemlösningskompetens har ännu lägre lösningsfrekvens, 32 %. Uppgifter som testar 

problemlösningskompetens kombinerat med begreppskompetens samt uppgifter som testar 

problemlösningskompetens kombinerat med resonemangskompetens hade en lösningsfrekvens 

på ungefär hälften, nämligen 50 % respektive 53 %. Man kan ana ett samband mellan diagram 5 

och 6, nämligen att lösningsfrekvensen på uppgifter som testat en kompetens och uppgifter som 

testat endast algoritmkompetens är lika, med en förhållandevis liten skillnad på 7 procentenheter. 
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Till stor del beror det antagligen på att de flesta uppgifter som testar enbart en kompetens var 

uppgifter som testar algoritmkompetens. Kanske blev lösningsfrekvensen på uppgifter som testar 

en kompetens (diagram 5) aningen lägre för att uppgifter som testar enbart någon av de andra 

kompetenserna dragit ner lösningsfrekvensen något. 

 

Sammantaget blir svaret på frågeställning 2 att elever har högst resultat på uppgifter som testar 

algoritmkompetens. På uppgifter som testar alla andra kompetenser har eleverna fått ungefär 

samma resultat. Resultat presenterat i diagram kan ge stöd för att algoritmkompetens är den 

kompetens som elever behärskar bäst. Lösningsfrekvenserna på uppgifterna minskar mest från en 

kompetens till och med tre kompetenser. Lösningsfrekvenserna på uppgifterna minskar inte lika 

mycket från tre kompetenser till och med fem kompetenser. Uppgifter där endast 

algoritmkompetens testades, är den “kombination” som i genomsnitt hade högst 

lösningsfrekvens. De uppgifter som även testar modelleringskompetens har lägre 

lösningsfrekvens. De uppgifter som dessutom testar problemlösningskompetens har ännu lägre 

lösningsfrekvens. Uppgifter som testade problemlösningskompetens kombinerat med 

begreppskompetens eller resonemangskompetens hade en lösningsfrekvens på ungefär hälften, 

Eftersom många av kombinationerna förekom så sällan är det svårt att uttala sig om den 

genomsnittliga lösningsfrekvensen på dessa. 
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Diskussion 

Under detta avsnitt diskuteras resultaten från alla diagram i resultatavsnittet ingående från vart 

och ett av diagrammen. De tre första diagrammen berör diskussion av frågeställning 1 och de tre 

sista frågeställning 2. I vart och ett av diagrammen kopplas resultaten till tidigare forskning. Till 

sist förs en allmän diskussion där jag bland annat diskuterar hur resultaten kan kopplas till 

yrkesverksamheten.  

 

Frågeställning 1 

 

I vilken utsträckning testas olika matematiska kompetenser och kombinationer av dessa i 

uppgifter på nationella prov i matematik D? 

 

Första diagrammet - Antal uppgifter som testar de olika kompetenserna 

Algoritmkompetens testas i en övervägande del av uppgifterna. Kommunikationskompetens 

testas i minst utsträckning. Jag tror att anledningen till att algoritmkompetens är den kompetens 

som testas mest är för att matematik alltid bestått av färdiga regler och metoder för att lösa 

uppgifter genom hela skolans historia. Metoderna gör att uppgifterna går att lösa på ett praktiskt 

och effektivt sätt och på så sätt är algoritmerna användbara. Jag tror att anledningen till att 

kommunikationskompetensen är den kompetens som testas minst är för att kriterierna var 

svåruppfyllda. Uppgifter som föll inom första kriteriet (förklara, motivera och/eller beskriva) var 

relativt få och uppgifter som föll inom andra kriteriet (bedömning på matematiskt språk) var bara 

en uppgift per prov. Kommunikationskompetensen testas till stor del muntligt, vilket inte kunde 

mätas i undersökningen. Man kan argumentera för att alla uppgifter testar 

kommunikationskompetens så fort en lösningsmetod måste användas, eftersom man då skriver 

med hjälp av det matematiska språket. Jag lade märke till att många uppgifter som testade 

resonemangskompetens också naturligt testade problemlösningskompetens. Detta tror jag är för 

att många uppgifter som föll inom andra kriteriet på resonemangskompetens (undersöka och se 

samband) sällan var rutinuppgifter och därmed ofta problem. Samma undersökande metod gick 

sällan att tillämpa på exakt samma sätt i andra uppgifter vilket var krav för att uppgiften skulle 
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vara ett problem.   

 

När resultaten jämförs med resultaten från Wikström (2011) kan man se några likheter och 

skillnader. Den största likheten är att algoritmkompetens är mest framträdande i uppgifterna, 

alltså både i nationella prov och i lärargjorda prov. Fastän algoritmkompetens är mest 

framträdande i både lärargjorda prov och nationella prov krävs det procentuellt sett oftare 

algoritmkompetens i lärargjorda prov än i nationella prov. Detsamma kan ses om man jämför 

Wikström (2011) med de nationella proven i matematik A-D i Boesen (2006). 

Kommunikationskompetensen är den minst framträdande kompetensen både i Wikström (2011) 

och i min undersökning. Detsamma gäller för kommunikationskompetens i de lärargjorda proven 

som presenteras i Boesen (2006). Däremot testas kommunikationskompetens i större 

utsträckning i de nationella proven som presenteras i Boesen (2006).  

 

Andra diagrammet - Antal kompetenser i uppgifterna 

Innan undersökningen trodde jag att de allra flesta uppgifterna skulle testa en kompetens, men 

där hade jag fel. Det visade sig att nästan lika många uppgifter testade två och tre kompetenser. 

Under undersökningens gång blev jag dock inte lika förvånad att uppgifterna testade många 

kompetenser. Många av uppgifterna i nationella proven var väldigt komplexa, tycker jag. En 

anledning till spridningen i antal kompetenser kan vara att uppmaningarna förklara och motivera, 

direkt testar två kompetenser. Det var sex sådana uppgifter så jag tror inte att statistiken ändras i 

någon större utsträckning på grund av detta. Att ingen uppgift ansågs testa alla kompetenser kan 

vara för att kriterierna i analysmetoden varit begränsande.  

 

Den största skillnaden mellan resultaten i Wikström (2011) och denna undersökning, är att de 

lärargjorda proven till mycket stor del endast testade en kompetens per uppgift, vilken oftast var 

algoritmkompetens, medan uppgifterna i de nationella proven jag undersökt oftare testade flera 

kompetenser. Uppgifterna i lärargjorda prov kan oftast lösas med ett imitativt resonemang, till 

skillnad från nationella prov som oftare kräver ett kreativt resonemang (Palm et al, 2011). 

Kanske går uppgifter som testar ett kreativt resonemang hand i hand med uppgifter som testar 

flera kompetenser? Man kan åtminstone ana sambandet mellan kreativt resonemang och flera 

kompetenser samtidigt. Kreativt resonemang har mycket gemensamt med 
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problemlösningskompetens och resonemangskompetens, vilket tidigare nämnts i bakgrunden till 

studien. 

Tredje diagrammet - Antal olika kombinationer av kompetenser i uppgifterna 

Man kan se att algoritmkompetens och modelleringskompetens ofta kombineras, gärna också 

med problemlösningskompetens. Av de totalt 63 stycken (2! − 1) möjliga kombinationerna av 

kompetenser (ensamma kompetenser inkluderat) förekom 26 av dessa i undersökningen, vilket 

betyder att drygt 41 % av alla möjliga kombinationer förekom. Många av kombinationerna som 

förekom i undersökningen testade problemlösningskompetens, men problemlösningskompetens 

kombinerades särskilt ofta med resonemangskompetens. Slutsatsen blir att 

resonemangskompetens och problemlösningskompetens ofta går hand i hand. Kanske beror det 

till stor del på att de har mycket gemensamt, till exempel när eleven behövde undersöka i 

uppgiften var lösningsmetoden sällan uppenbar. Modelleringskompetens och begreppskompetens 

förekom i en och endast en kombination. Inte heller kombinationer av flera kompetenser innehöll 

modelleringskompetens och samtidigt begreppskompetens. Kanske är frågor som berör 

begreppskompetens av mer teoretisk karaktär och frågor som berör modelleringskompetens mer 

praktiska. 

 

När det gäller kombinationer av kompetenser visade det sig både för denna studie och Wikström 

(2011) att algoritmkompetens och modelleringskompetens ofta kombineras, vilket även Palm et 

al (2004) säger att de kompetenserna ofta gör. Studierna har däremot fått helt olika resultat vad 

gäller kombinationen av algoritmkompetens och begreppskompetens. I Wikström (2011) var det 

den kombinationen som var den mest framträdande (11 av 170 uppgifter) medan den i denna 

studie inte alls var särskilt framträdande (1 av 89). Kanske beror det dels på att vi analyserat 

olika ämnesstoff och dels för att vi har haft olika analysmetoder. Det skulle också kunna bero på 

att uppgifter skiljer sig åt i nationella prov och i lärargjorda prov. 

 

Slutsats för frågeställning 1 

Slutsatsen på frågeställning 1 är att algoritmkompetens förkommer i störst utsträckning i 

nationella prov, och eftersom de flesta uppgifterna testade flera kompetenser kändes uppgifterna 

i proven komplexa. Vissa kompetenser kombineras oftare med varandra än andra, exempelvis 
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kombineras ofta algoritmkompetens och modelleringskompetens samt 

problemlösningskompetens och resonemangskompetens. Begreppskompetens och 

modelleringskompetens kombineras inte alls ofta i uppgifterna som undersökts. 

 

Frågeställning 2  

I vilken utsträckning behärskar elever kompetenser och kombinationer av kompetenser på 

nationella prov i matematik D, och hur påverkar antalet kompetenser i uppgifterna elevers 

prestation?   

 

Fjärde diagrammet - Uppgifters lösningsfrekvens på kompetenser 

 
Diagrammet visar att lösningsfrekvensen var mindre än 0,5 på uppgifter som testat de olika 

kompetenserna förutom uppgifter som testat algoritmkompetens. Man kan inte dra någon större 

slutsats, från min studie, att någon kompetens måste tränas mer än någon annan, dels för att man 

då skulle behövt veta vilken prestationsgrad som var önskvärd på varje kompetens och dels för 

att det inte skiljde mycket mellan lösningsfrekvenser mellan kompetenser förutom 

algoritmkompetens. Resultatet tyder på att man inte kan säga att uppgifter som testar någon 

speciell kompetens drar ner resultatet. Resultatet från kommunikationskompetens bör dock tas 

med en nypa salt, tycker jag. Kommunikationskompetensen består nämligen även av en verbal 

del som inte kunnat testas. Slutsatser kan bara dras om hur elever kan kommunicera matematik 

skriftligt och därför är resultatet inte helt representativt för den generella 

kommunikationskompetensen. Den statistiska analysen med t-tester visar bland annat att 

uppgifter som testar problemlösningskompetens jämfört med uppgifter som inte testar 

problemlösningskompetens är svårare. Det är en relativt låg sannolikhet att observera värden 

minst så extrem som det faktiskt observerade, givet att nollhypotesen är sann på alla tester. 

Testerna talar snarare för mothypotesen, nämligen att det är en skillnad mellan 

lösningsfrekvenserna mellan varje par grupper. Vissa grupper hade få värden och för att ett test 

skall vara trovärdigt bör värdena ligga runt minst 20 stycken i varje grupp (Perkowski, 2006). 

Lägst antal mätvärden i grupperna är kommunikationskompetens kontra icke 
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kommunikationskompetens (11 respektive 78) och begreppskompetens, kontra icke 

begreppskompetens (21 respektive 68). (mer om antal i grupperna kan utläsas i diagram 1.)  

Min slutsats utifrån vad som kan utläsas ur diagram 4 och resultaten på t-testerna är att man bör 

lägga ned mer tid till uppgifter som testar alla kompetenser som legat under 0,5 på gymnasiet. 

Man bör göra det utan att dra ner på algoritmkompetens som också är viktig, tycker jag.  

 

Både Stadler (2009) och Tengstrand (2002) är samstämmiga om att gymnasiematematik till stor 

del består av algoritmer och att man på gymnasiet undviker generella resonemang. Vad man kan 

se på mina resultat är att elever behärskar algoritmkompetens bättre än de andra kompetenserna. 

Problemlösningskompetens är den kompetens som elever fick allra lägst resultat på, men frågan 

är om man skulle kunna förbättra resultaten på universitet genom att träna mer problemlösning? 

Trots allt visar Bergqvist (2007) att 15 av de 16 tentamina, som studien undersökte, gick att klara 

av med bara imitativt resonemang, alltså inte med hjälp av problemlösningskompetens. Man bör 

kanske istället lägga fokus på förståelse och träna eleverna att lösa uppgifter som testar många 

olika kompetenser för att hjälpa dem att uppnå en mer sammanhållen bild av matematiken än en 

fragmenterad sådan, vilket Tariq och Durrani (2012) samt O’Donoghue (2010), menar att man 

bör göra. Ifall elever får en mer sammanhållen bild av matematik på gymnasiet blir man som 

student mer van vid att matematik består av mer än veta hur man löser olika uppgiftstyper. De 

blir också vana vid att man ska förstå varför man gör som man gör, vilket Tengstrand (2002) 

menar att elever ofta inte gör. Jag tror att om elever får en mer sammanhållen bild av matematik 

istället för att bara kunna lösa olika uppgiftstyper skulle övergången mellan gymnasium och 

universitet bli smidigare för studenter. 

Femte diagrammet - Uppgifters lösningsfrekvens i antal kompetenser som testats 

Innan undersökningen hade jag en hypotes som sa att uppgifter är svårare ju fler kompetenser de 

testar. Hypotesen stöds av att lösningsfrekvenserna minskade från en till och med tre 

kompetenser. Resultatet som erhölls mellan tre och fem kompetenser stöder inte hypotesen 

eftersom lösningsfrekvensen håller sig på ungefär samma nivå. Min undersökning kan varken 

förkasta hypotesen, eller tala för mothypotesen. Kanske är en ny hypotes att uppgifter blir 

svårare och svårare mellan just en till tre kompetenser men inte för fler kompetenser? Man får 

dock ha i åtanke att de uppgifter som testade en kompetens till största delen bestod av uppgifter 

som testade algoritmkompetens. Mitt datamaterial är därför kanske inte helt giltigt för att testa 
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hypotesen med t-test eller liknande. Algoritmkompetens bör ses som den kompetens som elever 

behärskar bäst, enligt diagram fyra och sex, och det är en bidragande orsak till att 

lösningsfrekvensen på uppgifter som testade en kompetens blev högst.  

 

Jag tror att man kan underlätta svårigheter i övergången mellan gymnasiet och universitet, 

genom att elever oftare får träna på uppgifter som tränar flera kompetenser. På så sätt blir 

eleverna mer vana vid en större komplexitet i matematiken och de får lättare att följa en lärares 

resonemang i föreläsningar på universitet eftersom de erhållit en större mångfald i sina 

matematiska kompetenser. Stadler (2009) menar ju att universitetets föreläsningar har ett större 

fokus på bevisföring och argumentation och jag tror att om studenter har större mångfald i sina 

matematiska kompetenser kan de lättare följa med i bevisföringen och argumentationen.  

 

Sjätte diagrammet - Uppgifters lösningsfrekvens gällande kombinationer av 

kompetenser 

Man kan av diagrammet se att algoritmkompetensen ensamt är den “kombination” som gav 

högst lösningsfrekvens. Den kombination som gav lägst lösningsfrekvens, enligt diagrammet, är 

problemlösningskompetens kombinerat med algoritmkompetens och modelleringskompetens. 

Man kan se ett intressant samband i diagrammet, nämligen att uppgifter som bara testade 

algoritmkompetens hade högst lösningsfrekvens, uppgifter med algoritmkompetens kombinerat 

med modelleringskompetens hade lägre lösningsfrekvens och när uppgifterna dessutom var 

problem var lösningsfrekvensen lägst. Kanske kan man dra slutsatsen att man bör kombinera 

algoritmkompetens med andra kompetenser för att träna de andra kompetenserna och inte bara 

algoritmkompetens. För vissa kombinationer av kompetenser kan det bli svårare ju fler 

kompetenser en uppgift testar, kanske för de flesta. Hade undersökningen haft en större 

omfattning, alltså analyserat fler uppgifter, hade man kanske kunnat säga mer exakt om vilka 

kombinationer som är typiskt svåra för elever.  

 

Slutsats för frågeställning 2 

Min slutsats av resultaten på frågeställning 2 är att man kan tala för är att kombinera 

algoritmkompetens med andra kompetenser i större utsträckning för att underlätta 
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stadieövergången till universitet. Studenter är då mer van vid att matematik också handlar om att 

exempelvis föra matematiska resonemang istället för bara ett mekaniskt räknande av uppgifter 

med hjälp av algoritmer. De är alltså vana vid att matematisk kompetens inrymmer mer än att 

bara känna till hur man löser en uppgiftstyp utantill och stadieövergången blir då också 

smidigare. Det är troligt att det är som Tengstrand (2002) hävdar, nämligen att man på gymnasiet 

alltför ofta bara berättar om hur man löser en uppgift och inte varför man gör som man gör. 

Resultaten från min undersökning indikerar att elever kan standardlösningsprocedurer (hur) 

medan de har brister bland annat i resonemanget (varför). Jag tycker att man kan koppla 

resultatet till imitativt resonemang. På gymnasiet (och egentligen hela skolan) tillämpar många 

elever (och lärare) ett imitativt resonemang. Man ser hur boken har löst en uppgift och så 

försöker man återskapa lösningen genom att försöka göra likadant.  

Allmän diskussion 

Problemområdet som motiverat att göra undersökningen är att studenter tycker att 

stadieövergången mellan gymnasiematematik och universitetsmatematik inte känns smidig. 

Studien har undersökt vilka kompetenser de kan bättre och sämre när de läst kursen matematik D. 

Det man måste ha i åtanke är att stadieövergången inrymmer mer än vad kompetenser kan tala 

om. Jag kan till exempel inte uttala mig om alla förkunskaper till universitet, utan det jag kan 

uttala mig om är hur elever behärskar kompetenser, speciellt på ämnesstoff som tillhör 

matematik D. Det jag kan ta med mig till yrkesverksamheten som blivande lärare är att elever 

har bäst algoritmkompetens jämfört med de andra kompetenserna. Speciellt när en uppgift bara 

testar algoritmkompetens klarar många elever av uppgiften. Om det beror på att för mycket tid 

läggs på algoritmkompetens, eller om den kompetensen är enklast, vet jag inte. Det jag kan 

däremot kan uttala mig om är att när andra kompetenser också krävs, tillsammans med 

algoritmkompetens, klarar eleverna av uppgifterna sämre. Då det förekommit många olika 

kombinationer är det svårt att säga om någon kombination är svårare än någon annan. Det jag 

dock kan ta med mig till yrkesverksamheten är att kanske att göra uppgifter där elever själva får 

teckna integraler, funktioner, ekvationer med mera istället för att direkt få dem direkt givna i 

uppgiften. Med andra ord menar jag att blanda in modelleringskompetens i uppgiften utöver bara 

algoritmkompetens.  
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Studien har kunnat ge resultat som kan ge en viss inblick i hur man kan ge lösningar på 

problemområdet, åtminstone på ett generellt plan, men precis som Stadler (2009) säger så är 

stadieövergången mellan gymnasium och universitet en mångfasetterad och komplex företeelse. 

Jag tror dock att idén om att arbeta med kompetenser i skolan är inte är så dum just för att elever 

får en bättre helhetsbild av vad matematiskt kunnande innebär. De får dessutom kanske bättre 

självkänsla, vad gäller matematik, och de blir kanske inte lika överraskade över gapet i 

stadieövergången mellan gymnasium och universitet, tror jag. Generellt sett drar jag slutsatsen 

att man som lärare kan lägga ner mindre tid på uppgifter som enbart testar algoritmkompetens 

och mer tid på alla de andra kompetenserna, men gärna kombinerat med algoritmkompetens. 

Speciellt resonemangskompetens bör man jobba mer med på gymnasiet då den kompetensen 

hade låg lösningsfrekvens och dessutom genomsyrar universitetsmatematiken, enligt Stadler 

(2002, 2009) och Tengstrand (2002). Med det menas att man inte bara tilldelar eleverna 

algoritmer att arbeta utifrån, utan att man hellre för ett resonemang om varför man gör på ett 

visst sätt för att lösa en viss uppgift. Kanske bör man bevisa satser i större utsträckning för att 

förbereda elever på universitetsstudier i matematik och på så sätt täppa till gapet i 

stadieövergången. Tyvärr har man som lärare begränsat med tid för sin undervisning och jag tror 

att det är svårt att täppa till hela gapet, men genom att lägga mer tid på andra kompetenser än 

bara algoritmkompetens kan man komma en bit på vägen. Finns möjligheten på skolan att 

anordna extrakurser för att fördjupa kunskaperna tror jag, precis som Brandell (2000) och 

Albertsson (2002) poängterar, att stadieövergången till universitetet blir smidigare. 

 
Slutord 
 
Min slutsats av undersökningen är att elever behärskar algoritmkompetens bäst av de 

matematiska kompetenserna i matematik D. Algoritmkompetens är en viktig del av matematiskt 

kunnande och bör inte tränas mindre men bör gärna kombineras med andra kompetenser för att 

höja elevers helhetsbild av matematik och således underlätta elevers stadieövergång till 

universitet. 
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Bilagor 
 

 

 
Bilaga 1. Ett exempel på exceldokument för analysen av kombinationer av kompetenser. Det som visas 
är Vt. 2011. 
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Bilaga 2. Ett exempel på uppgifters mätvärden, lösningsfrekvenser och kompetenser. Kolumnerna ”NV” 
och ”TE” visar mätvärden för elever på NV-program och TE-program respektive. ”Subtotalt” är viktade 
medelvärden från ”NV” och ”TE” sammantaget. ”Totalt” är var och en av uppgifternas lösningsfrekvens. 
Dessa är ett viktade medelvärden på ”Subtotalt” och antal poäng i uppgiften om uppgiften haft en sådan, 
annars är den ett viktat medelvärde på” NV” och ”TE”. Sista kolumnen ”Kompetens” är vilken/vilka 
kompetens/kompetenser uppgifter testade. 
 
Nu följer ett exempel på hur lösningsfrekvensen beräknas för uppgift 14. Lösningsfrekvensen 
beräknas genom värdena i tabellen u14g och u14v (g- och vg-poäng för uppgift 14). Mätvärdet 
för u14g är att de 658 NV-eleverna i snitt fått 0,80 och att de 88 TE-eleverna i snitt fått 0,76. För 
alla elever på u14g är subtotalen: 
  !"#∗!,!"!!!∗!,!"

!"#!!!
≈ 0,79...  
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Samma sorts uträkning görs för u14v. Det görs sedan ett viktat medelvärde på de båda värdena 
under kollumnen subtotalt och det totala antalet g- och vg-poäng som uppgiften bestod av: 
!,!"∗!!!,!"

!!!
≈ 0,73… 

0,73… är således lösningsfrekvensen för uppgift 14. 
 
 

 
Bilaga 3. Ett exempel på ett t-test. Här testas om uppgifter med som testar problemlösningskompetens 
signifikant skiljer sig åt jämfört med uppgifter som inte testar problemlösningskompetens genom Excels t-
testberäkning. 


