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2 INTRODUKTION 

Början av 2000-talet har kantats av olika rapporter, undersökningar och debatter som handlar 

om de försämrade resultaten inom skolmatematiken. Våra barn och ungdomar blir allt sämre 

på matematik, vilket har blivit ett stort oros- och debattmoment i media. Politiker uttalar sig 

om att Sveriges framtid är i behov av fler duktiga ingenjörer, ekonomer och forskare medan 

eleverna sitter med matematiken i skolan utan att veta syfte eller bakgrund till varför de ens 

läser ämnet. En del debattörer ställer sig kritiska till att elever ens läser den mängden 

matematik som de gör i skolan, medan andra menar att matematiken förbättrar människans 

intellekt och har hjälpt oss att förklara omvärlden på ett sätt som inte annars varit möjligt.  

     Det förra sittande utbildningsdepartementet med dåvarande utbildningsminister Jan 

Björklund i spetsen uttalade sin oro för svenska elevers matematikkunskaper i flertalet 

pressmeddelanden. De menade bland annat att lärarnas kompetens måste höjas, 

undervisningsklimatet måste förbättras och elevernas intresse för matematik måste stärkas. 1 

     När jag varit på verksamhetsförlagd utbildning genom lärarprogrammet har jag bland 

annat observerat en tacksamhet hos matematiklärare över den nya läroplanen som 

introducerades 2011 eftersom de känner att de fått chans att förbättra sin undervisning. Å 

andra sidan även en oro över att de nu inte har några tidigare erfarenheter över hur de ska 

lägga upp arbetet, eftersom det både tillkommit nya kurser med kursplaner samt nya mål att 

förhålla sig till. Jag observerade även en oro över att de inte visste hur de skulle förhålla sig 

till de nya förmågorna som introduceras som mål. Flertalet lärare hade inte koll på hur de på 

bästa sätt skulle sätta betyg på elever gentemot förmågorna. Utifrån det växte idén till det här 

arbetet; för att förstå hur förmågorna ska användas måste jag förstå varför de tillsattes på det 

här sättet från första början.  

     I gymnasiereformen 2011, lgy11, introducerade skolverket i varje ämnes kunskapsmål 

diverse förmågor som eleverna ska utveckla. Varje ämne har olika förmågor som står i 

centrum och det här arbetet kommer fokusera på de sju förmågorna inom matematikämnet på 

gymnasienivå, vilka är följande: Begrepp, procedur, problemlösning, modellering, 

resonemang, kommunikation och relevans.2 Fokus för arbetet kommer vara att, med avstamp i 

läroplanen 2011, redogöra för de sju matematiska förmågorna och undersöka på upphovet till 

dem.  

                                                           
1 http://ncm.gu.se/node/5632  
2 Skolverket  

http://ncm.gu.se/node/5632
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3 BAKGRUND 

3.1 HISTORISK TILLBAKABLICK AV MATEMATIKUNDERVISNINGEN 
Till och med halvvägs in på 1900-talet dominerade behaviorismen som undervisningsteori i 

de svenska skolorna. Den behavioristiska idén var huvudsakligen att människor och djur lär 

sig genom betingning, det vill säga, en beteendeförändring tillkommer genom positiva 

belöningar.3 Undervisningen uttrycktes således som en form av förmedlingsprocess, där 

läraren stod för informationsgivare och eleven som passiv informationstagare. Denna 

kunskapssyn innebar att lärarna tog mycket plats i klassrummet, det var lärarna som hade 

ansvar för att eleverna skulle lära sig. Lärandet i sin tur skedde på bästa sätt, ansågs det, 

genom repetition, övning och modeller.4   

     I mitten av 1900-talet framträdde ännu en syn på lärande, konstruktivismen. Vilken skildes 

från behaviorismen på så sätt att fokus förflyttades, till viss del, från lärarna till eleverna.5 

Konstruktivismens kunskapssyn bygger på att eleven är aktivt kunskapssökande och därmed 

engagerad, kreativ och kritisk till sitt eget lärande. Läraren är inte lika framträdande men ska 

stimulera elevernas nyfikenhet och vilja att lära. Det här innebar att lärarna inte längre kunde 

verka som en levande faktabok utan nu sattes krav på att lärarna även skulle ta hänsyn till 

varje elevs inlärningsförmåga och bemöta elevernas behov av stimulans. Denna kunskapssyn 

kan bland annat ses i montessoripedagogiken som tillkom i mitten av 1980-talet.6 

     Framåt nutid har konstruktivismen mer kommit att kompletteras med ett sociokulturellt 

perspektiv. Det innebär att kunskapssynen ännu hårdare trycker på elevfokus och att läraren 

mer agerar som en slags handledare eller vägledare till kunskap. Inom det sociokulturella 

perspektivet är det dock mer fokus på samspelet mellan elever och mindre på enskilda elevers 

behov.7 

     Den svenska skolmatematiken har dock dröjt kvar till viss del i den behavioristiska 

kunskapssynen; att läraren ska förmedla strategier och verktyg till eleverna för hantering av 

särskilda uppgifter.8 I och med skolreformen 1994 och decentraliseringen av skolutbildningen 

presenterades nya läro- och kursplaner, programmål och betygskriterier. Lärarna blev då 

tvungna att tolka och förstå de nya styrdokumenten vilket medförde en förändring i 

                                                           
3 Soltis, Jonas F., Phillips D.C. Perspektiv på lärande. s.51. 
4 Berg, E., (2011). Läs- och skrivundervisning: Teorier, trender och tradition. s.50. 
5 ibid. s.50. 
6 ibid s.51. 
7 ibid s.52. 
8 Rönnberg I., Röbberg L., Minioritetselever och matematikundervsining.  
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undervisningen av bland annat matematiken i skolan. Bland annat beskrevs att istället för att 

betygsätta elevernas prestationer rangordnade mot varandra skulle de sättas i relation till de 

nya målen, vilket identifierar ett mer mål- och kunskapsrelaterat betygssystem än innan.9 Det 

mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet är fortfarande aktuellt, dock är det i och med 

2011-års gymnasiereform mer fokus på den aktiva eleven och att utveckla förmågor att 

behärska olika ämnen. Det är med andra ord mer fokus på att eleven ska förstå olika 

matematiska processer istället för faktakunskaper och mekanisk lösning av uppgifter.10 

 

3.2 LÄROPLANEN 2011 
I läroplanen 2011 presenterades sju förmågor i form av mål för eleverna inom matematiken.  

1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan 

begreppen. 

2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. 

3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, 

metoder och resultat. 

4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och 

utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. 

5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 

6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. 

7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.11 

 

I kommande avsnitt beskrivs de olika förmågorna en efter en. 

 

3.2.1 Begreppsförmåga 

Innebär att besitta förmågan att beskriva begrepp utifrån dess egenskaper och definitioner. 

Även att förstå förhållanden mellan olika begrepp, kunna använda begrepp i beräkningar, 

känna till olika representationer av begrepp och så vidare. Exempelvis ska eleven känna till 

begreppet e samt förhållandet mellan e och den naturliga logaritmen ln, eller relationen 

mellan den algebraiska och grafiska versionen av linjära funktioner.  

                                                           
9 Palm m.fl. En tolkning av målen med den svenska gymnasiematematiken och tolkningens konsekvenser för 
uppgiftskonstruktion. s.1. 
10 Berg s. 53. 
11 https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-
kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=MAT&lang=sv&tos=gy  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=MAT&lang=sv&tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=MAT&lang=sv&tos=gy
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3.2.2 Problemlösningsförmåga  

Innebär att behärska matematisk problemlösning, vilket betyder att eleven inte har en given 

metod eller mall innan hen tar sig an problemet. Dock krävs det att i viss mån kunna bemästra 

olika strategier för att lösa olika typer av problem, alltså inte en hel procedur men olika 

delstrategier som kan vara återkommande inom problemlösning. 

3.2.3 Procedurförmåga 

Innebär att kunna hantera procedurer för rutinuppgifter inom matematiken. Ett problem som 

kräver problemlösningsförmåga kan senare utvecklas till att kräva procedurförmåga hos 

eleven när hen lärt sig att hantera den typen av uppgifter. Exempelvis kan att derivera 

elementära funktioner till synes först betraktas som ett problem för att senare gå över till 

rutinuppgift.  

3.2.4 Modelleringsförmåga 

Innebär att kunna beskriva verkliga händelser, samband eller liknande med matematiska 

modeller. En viktig aspekt är att känna till modellernas möjligheter och begränsningar när de 

används, eleven måste kunna granska modellen och uttala sig om vad för resultat som 

förväntas av den.  

3.2.5 Resonemangsförmåga  

Innebär att eleven ska kunna föra en logisk härledning av till exempel ett matematiskt bevis. 

Hen ska med hjälp av argumentation samt begrepp och procedurer ha förmågan att förklara en 

matematisk situation. Exempelvis kan detta illustreras med hjälp av att visa varför summan av 

två udda tal är ett jämnt tal.  

3.2.6 Kommunikationsförmåga 

Innebär att eleven ska kunna föra sig både muntligt och skriftligt med hjälp av matematiska 

symboler, termer, grafer med mera. Förmågan medför även att eleven ska kunna redogöra och 

förklara för en informationstagare sina tankegångar kring uppgiften eller situationen. Till 

exempel kan en uppgift vara att eleven ska räkna ut hur mycket en person väger om personen 

väger 30 kg plus halva vikten, hur mycket väger personen? Här kan 

kommunikationsförmågan visa sig både i algebraisk form: 30 +
𝑥

2
= 𝑥 där 𝑥 då är hela vikten. 

Eller så kan eleven uttrycka svaret i muntlig form genom att till exempel svara: 30 kg plus 

halva vikten ger hela vikten, 30 kg måste då också vara en halva eftersom två halvor ger en 

hel. Hela vikten är alltså 60 kg.  



7 
 

3.2.7 Relevansförmåga 

Relevansförmågan innebär att kunna se hur matematiken kan vara relevant i andra situationer 

eller ämnen än just rent matematiska. Till exempel inom kemi eller andra naturvetenskapliga 

områden. Som att förstå och tolka en titreringskurva.  
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4 METOD 

Det här arbetet utgår från en litteraturundersökning med vetenskapligt publicerade artiklar, 

rapporter eller resultat. Litteraturundersökning som metod innebär att materialet som valts ut 

grundligt läses, eller de avsnitt som verkar relevanta, och används till att analysera och 

undersöka frågeställningen.12 

     Antagligen är det ett komplext samarbete och insamlande av material och undersökningar 

både internationellt och nationellt som till slut lett fram till att de här förmågorna skulle utgöra 

målformuleringarna till lgy11. Ändock är det inte minst det mediala ”raset” och debatten mot 

svensk matematikundervisning som påverkat reformeringsprocessen av svenska skolan och 

läroplanen.  

     Den här studien inriktar sig på just reformeringsprocessen, internationella undersökningar 

och jämförelser samt en del av forskningen bakom förmågor och kompetenser för att få med 

en bred men även, i någon mån, avskalad bild av bakgrunden till formuleringarna i lgy11. På 

grund av det har först och främst vetenskapliga artiklar och rapporter studerats för att samla 

material till undersökningen. Insamlingen och efterforskningen för de studerade materialen 

gjordes huvudsakligen genom att söka på internets Google scholar och även i 

universitetsbibliotekets databaser.  

     Med hänsyn till validiteten för undersökningen har de texter som valts ut att studera 

bakgrund eller anknytning till statlig verksamhet och institution. Reliabiliteten i 

litteraturundersökningen ligger i att granska texterna på ett tillförlitligt sätt och veta vad det är 

som ska undersökas och vad som är relevant att ta med.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Ejvegård, Rolf. 1996.  
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5 SYFTE/FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med den här studien är att få förståelse för varför det var nödvändigt att tillföra de 

matematiska förmågorna i lgy11. Undersökningen kommer därför fokusera till att studera 

andeldningen till att just de här matematiska förmågorna valdes ut. Vetenskapligt publicerade 

rapporter som anses relevanta för arbetet kommer att användas för att undersöka en möjlig 

uppkomst till förmågorna. De utvalda rapporterna är:  

- en av statens offentliga utredningar från 2004 (SOU 2004:97), där en delegation 

utsänts av staten för att inspektera och ta fram åtgärder för förbättringar hos den 

svenska matematikundervisningen.  

- Skolinspektionens kvalitetsgranskning av den svenska skolmatematiken 2008/2009. 

Skolinspektionen granskade 55 gymnasieskolor runt om i landet och upprättade ett 

åtgärdsprogram. 

- KOM-projektet. Ett danskt projekt från 2000 där det danska utbildningsutskottet 

upprättade en projektgrupp med syfte att utveckla den danska 

matematikundervisningen och på så sätt även bana väg för utveckling av andra 

skolämnen.  

- PISA och TIMSS. Internationella undersökningar som granskar och jämför det 

obligatoriska skolväsendet bland de deltagande länderna. Med syfte att utveckla och 

upprätthålla landets utbildningsnivå och även det demokratiska samhället.  
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6 UNDERSÖKNING 

I och med den nya läroplanen 2011 tillträdde mål i form av förmågor som ska utvecklas hos 

eleverna. Att läroplanen är uppbyggd av förmågor har sin grund i flertalet undersökningar 

från bland annat KOM-projektet i Danmark, skolinspektionens rapporter från de svenska 

gymnasieskolorna och svenska statens offentliga utredningar angående 

matematikundervisningen.13 Synen på matematikundervisningen har med andra ord varit med 

om en reformeringsprocess, som pågår fortfarande, där rörelsen gått från att fokusera på 

matematikämnets produkter till dess processer. Med ämnets produkter menas de matematiska 

begreppen och färdigheter som en person kan behärska men inte nödvändigtvis måste förstå, 

till exempel de fyra räknesätten. Att fokusera på ämnets processer innebär däremot att det ska 

vara mer fokus på att förstå matematiken och inte enbart kunna lösa olika typer av 

standardproblem. 14 

6.1 SVENSK MATEMATIKUNDERVISNING GENOMGÅR EN REFORMERINGSPROCESS 

Vid åren runt millennieskiftet uppmärksammades en oroväckande trend i att allt fler 

ungdomar inte klarade av skolmatematiken, det sågs tydliga brister i såväl grundskola som 

gymnasieskola och universitet/högskola. Samtidigt observerades följden av detta, att färre 

ungdomar sökte sig till högre utbildningar innehållandes matematik, naturvetenskap eller 

teknik.15 För att övervinna denna trend bemyndigade regeringen, den 23 januari 2003, chefen 

för utbildningsdepartementet att utnämna en delegation vars uppdrag skulle vara att utarbeta 

en handlingsplan med förslag på åtgärder till en förändring i matematikundervisningen.16 

6.1.1 Statens offentliga utredning 2004:97 

2004 genomfördes en av statens offentliga utredningar, denna gång med avseende på 

matematikundervisningen i svenska gymnasieskolor. Bakgrunden till utredningen var att ett 

stort antal elever inte fick godkänt i matematikkurserna på gymnasiet och en allmän 

nedåtgående trend i matematikintresset märktes. Situationen 2004 var den att många lärare 

som undervisade i matematik på gymnasiet saknade eller hade begränsad utbildning inom 

universitetsmatematik eller matematikdidaktik. Själva matematikundervisningen var oftast 

starkt traditionell med läroboksstyrda lektioner och icke-varierande arbetssätt. En korrelation 

                                                           
13 Skolverket, lärportalen för matematik. De matematiska förmågorna. Juter, Kristina. S.1  
14 Matematik för lärare. S.23. 
15 Sverige. Matematikdelegationen, Att lyfta matematiken: intresse, lärande, kompetens: betänkande, Fritzes 

offentliga publikationer, Stockholm, 2004. s.82 
16 Ibid. s.3 
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mellan den nedåtgående trenden för intresse och betyg och den traditionella undervisningen 

uppfattades, vilket uppmuntrade till att utveckla undervisningens innehåll och därmed 

förbättra attityder och intresse för ämnet.  

      Den av staten utsedda delegationen, som utsetts till att verkställa utredningen, anmärkte 

dock att det fanns en stor vilja av utveckling inom lärarkåren. En tredjedel av lärarna angav att 

de aldrig under hela sin karriär fått kompetensutvecklingsutbildning, eller andra resurser som 

behövs för att förnya sin undervisning.17  

     Syftet med att delegationen tillsattes för att utreda Sveriges matematikutbildning från 

förskola till högskola var bland annat regeringens ambitioner om att Sverige ska vara ett av de 

ledande länderna inom matematikområdet. Dåvarande utbildningsminister Thomas Östros 

belyste särskilt vikten av att höja lärarnas kompetens istället för att sänka kunskapskraven hos 

elever. Regeringen betonade även betydelsen av goda lärare i matematik i syftet till 

undersökningen eftersom det är duktiga och ämneskunniga lärare som triggar intresse och 

motivation hos eleverna. En självklar motsättning ses dock här med tanke på att samtidigt som 

lärare ska kunna förklara på olika sätt, ge genomtänkta gensvar, ha flera olika 

undervisningsmetoder tillkommer rapporter angående lärarnas pressade arbetssituation. De 

ges för lite tid och resurser för att uppfylla de krav som ställs.18  

     I bakgrunden till utredningen beskrivs även vad som anses vara matematikkunnande. Där 

det traditionellt har setts som inlärning av begrepp och teorier samt träning av beräkning, 

algoritmer och formelhantering vilket är en syn som utmanades redan i läroplanen 1994. Att 

förnya synen på matematikkunnande anses vara viktigt för att lyfta matematikutbildningen, i 

och med detta tas Danmarks omfattande KOM-rapport upp som är ett omfattande 

utvecklingsarbete för matematikundervisningen där, vilken presenteras i avsnitt 6.2.19 

     Bedömning i skolan beskrevs också som en viktig aspekt att granska och förbättra. Länge 

hade matematikundervisningen tradition i den summativa bedömningen, dvs. att endast mäta 

uppnådda resultat, vilket i viss mån hänger kvar än idag. Det lyfts fram att fokus bör ligga på 

den formativa bedömningen som istället främjar lärande och ger eleven möjlighet att utveckla 

de kompetenser som är nödvändiga för högre matematisk förståelse.20  

     I och med delegationens uppdrag var de tvungna att upprätta vissa ställningstaganden som 

grund i varför den här utredningen ska genomföras. Några av deras ställningstaganden löd: 

                                                           
17 Sverige. Matematikdelegationen, Att lyfta matematiken: intresse, lärande, kompetens: betänkande, 

Fritzes offentliga publikationer, Stockholm, 2004. s.12 
18 Ibid. s.37 
19 Ibid. s.67 
20 Ibid. s.71 
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 Vi hävdar att det krävs en större medvetenhet om matematikens värde och praktiska 

betydelse i hela samhället och att matematikkunnande lyfts fram som en viktig 

medborgarkunskap.  

 

 Det är vår övertygelse att alla barn och ungdomar som kan klara av en normal 

skolgång i övrigt också har förutsättningar att tillgodogöra sig skolans 

matematikämne och nå uppställda mål, om de får utbildning av kompetenta lärare i en 

för alla god arbetsmiljö. En god och relevant matematikutbildning skall erbjudas alla.  

 

 Det är vår övertygelse att ett modernt matematikkunnande är mångfasetterat och att 

det innefattar såväl teoretisk kunskap som specifika matematiska kompetenser. 

Dessutom krävs både insikt och omdöme vad gäller matematikens roll i historien, i 

nutidens samhälle, i kulturen, som vetenskapligt verktyg och dess status som världens 

största utbildningsämne.  

 

 Vi tar avstånd från den växande trenden av enskild räkning i svensk skola; allt talar 

för att denna trend är skadlig. För att de lärande ska få lust för och vilja till att lära 

sig meningsfull matematik krävs att lärarens kompetens och tiden för 

matematikundervisning utnyttjas bättre. Diskussioner och samtal i och om matematik 

skall vara en naturlig del av matematikundervisningen. Läraren måste i större 

utsträckning ges möjligheteter till och också sträva mot att aktivt leda och variera 

verksamheten i klassrummet.21 

 

 

     Utifrån bakgrund, syfte och ställningstaganden konstruerades en handlingsplan av 

delegationen med fyra huvudförslag. Ett av förslagen innefattade att tydliggöra och utveckla 

syfte, mål, innehåll och bedömning i matematik för hela utbildningssystemet i Sverige. Att det 

här var ett av huvudområdena grundades bland annat i kommentarer från flertalet verksamma 

lärare, de påpekade att de aktuella styrdokumenten (i det här fallet från reformen 1994) var för 

allmänna och svårförstådda. Konsekvensen av detta var att många lärare kände sig 

läroboksbundna, vilket i sin tur ledde till enkelspårig och icke-stimulerande undervisning. I 

                                                           
21 Sverige. Matematikdelegationen, Att lyfta matematiken: intresse, lärande, kompetens: betänkande, Fritzes 

offentliga publikationer, Stockholm, 2004. s. 81-98. 
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lpo94 och lpf94 är kursmålen uppdelade i mål att uppnå och mål att sträva mot. Mål att uppnå 

innefattade de mer konkretiserade teori- och faktakunskaperna medan mål att sträva mot 

syftade mer till förståelse av matematiken, i form av att exempelvis kunna argumentera och 

kommunicera. Det var just mål att sträva mot som de tillfrågade lärarna tyckte sig ha svårt att 

förstå, således följde konsekvensen att mål att uppnå blev det som styrde undervisningens 

innehåll och utformning.22 De andra tre huvudsakliga utvecklingsområdena som presenterades 

var att jobba mer för att utveckla matematiska aktiviteter och laborationer som ökar intresset, 

utbilda fler behöriga lärare och att samordna och stödja alla verksamheter som engagerar sig i 

bättre lärande och undervisning.23 I samtid med delegationens arbete belystes en proposition 

angående förändring av den aktuella gymnasieskolan, vilken till största del handlade om 

problematiken kring matematikämnets första två A- och B-kurser. A-kursen i matematik 

uppvisade en stor spridning i betygssättning beroende på programinriktning. Här betonar 

delegationen vikten av att tydliggöra kursinnehållet, mål och syfte med A-kursen. Samt att 

även om det övergripande innehållet fortfarande ska vara samma för alla program bör det 

kompenseras med olika övningar, modeller och tillämpningar som är specifikt för just den 

programinriktningen.24 

     Utifrån det delegationen undersökt och arbetat med ansågs det att matematikutbildningen i 

Sverige var i en allvarlig situation, de menade att om inga åtgärder sätts in eller att det sker en 

förändring kommer situationen utvecklas till närmast katastrofal. En katastrofal situation 

liknas här med att intresset för matematik kommer svalna ännu mer, fler elever kommer inte 

nå målen, studenter kommer hoppa av högskoleutbildningar i högre utsträckning, rekrytering 

till forskarutbildningar kommer bli svårare, allt fler lärare kommer sakna kompetens och 

relevanta kunskaper med mera.25 

6.1.2 Skolinspektionen  

Skolinspektionens uppdrag är att kvalitetssäkra det svenska skolväsendet och läsåret 

2008/2009 gjordes en omfattande granskning över den svenska matematikundervisningen i 

kursen Matematik A på gymnasieskolor runt om i landet.26 I den sammanställande 

slutrapporten uppdagades det att på ungefär 85 procent av de besökta skolorna nådde inte 

matematikundervisningen upp till den kvalitén som behövs för att hjälpa eleverna på bästa 

                                                           
22 Sverige. Matematikdelegationen, Att lyfta matematiken: intresse, lärande, kompetens: betänkande, Fritzes 

offentliga publikationer, Stockholm, 2004. s.146. 
23 Ibid.  s.99. 
24 Ibid. S.149. 
25 Ibid. s.170. 
26 Skolinspektionens rapport 2010:13 s.10 
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sätt. Precis som i statens offentliga utredning 2004:97 framkommer det i skolinspektionens 

granskning att undervisningen i alltför stor utsträckning riktar in sig på enskild räkning 

fortfarande år 2010. De lärare som intervjuades under granskningen ansågs ha bristande 

kunskaper om kursplanerna. Vilket ledde till att eleverna inte fick chans att pröva sina 

kunskaper på alla områden. Konsekvensen av detta blev således att eleverna inte fick den 

undervisning de egentligen hade rätt till, de fick inte chans att utveckla sina förmågor inom 

problemlösning, att se samband, att resonera, att kommunicera med mera.27  

     Som nämnt innan var kursplanen innan reformen 2011 uppdelad i mål att sträva mot och 

mål att uppnå, vilka skulle ses som lika viktiga att fokusera på i målsystemet. Dock såg inte 

verkligheten ut så när skolverket granskade skolorna. På flertalet skolor hade mål att uppnå 

upptagit det största fokuset hos lärarna, vilket i sin tur ledde till bristande undervisning för 

eleverna. Att lägga fokus på mål att uppnå innebar att eleverna fick träna mycket på mekanisk 

räkning och öva in olika modeller och procedurer för att klara av typuppgifter, det här sättet 

att bedriva undervisning kan som sagt jämföras med statens offentliga utredning 2004:97. 

Följaktligen sågs fortfarande ingen märkbar skillnad i matematikundervisningen 2010 jämfört 

med 2004.  

     En av konsekvenserna från det här undervisningssättet var att eleverna kände sig 

understimulerade och att de fick för lite utmaningar, enligt skolinspektionen. Det vittnades 

även om lärare som hade förutfattade meningar om just kursen Matematik A på en del 

yrkesförberedande program, de antog att eleverna var svaga och lade sig på en så låg nivå att 

elever tyckte det var för slappt och tråkigt. Skolinspektionens granskning visade till och med 

på matematikundervisning i yrkesförberedande program som var rent ”fördummande” mot 

eleverna, vilket ledde till lägre kunskapsnivå hos eleverna än vad det hade behövt vara.28  

          Det som skolinspektionen till stor del fokuserade sin granskning på var huruvida 

eleverna gavs möjlighet att utveckla de matematiska kompetenser som stod i läroplanen 

1994:s mål att sträva mot. Nedan ses mål att sträva mot i kursen Matematik A. 

 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna: 

 

 utvecklar sin tilltro till den egna förmågan att lära sig mera matematik, att tänka matematiskt och att 

använda matematik i olika situationer, 

 

 utvecklar sin förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, symboler, metoder, begrepp 

och uttrycksformer, 

 

                                                           
27 Skolinspektionens rapport 2010:13 s.7 
28 ibid s.8 
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 utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med matematiska begrepp och 

symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa problemet, 

 

 utvecklar sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt redovisa sina tankegångar 

muntligt och skriftligt, 

 

 utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem på egen hand och i grupp bl.a. av 

betydelse för vald studieinriktning samt att tolka och värdera lösningarna i förhållande till det 

ursprungliga problemet, 

 

 utvecklar sin förmåga att reflektera över sina erfarenheter av begrepp och metoder i matematiken och 

sina egna matematiska aktiviteter, 

 

 utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin begreppsbildning samt 

formulera och motivera olika metoder för problemlösning, 

 

 utvecklar sin förmåga att utforma, förfina och använda matematiska modeller samt att kritiskt bedöma 

modellernas förutsättningar, möjligheter och begränsningar, 

 

 fördjupar sin insikt om hur matematiken har skapats av människor i många olika kulturer och om hur 

matematiken utvecklats och fortfarande utvecklas, 

 

 utvecklar sina kunskaper om hur matematiken används inom informationsteknik, samt hur 

informationsteknik kan användas vid problemlösning för att åskådliggöra matematiska samband och för 

att undersöka matematiska modeller.29 

 

Resultaten från granskningen visade dock att 85 procent av skolorna som var med inte 

bedrev matematikundervisning som utgick från mål att sträva mot i den utsträckning som 

skulle behövts för eleverna att utveckla de förmågor som finns beskrivna. Till exempel visade 

det sig att problemlösning näst intill inte tränades över huvud taget. Arbetsformen som 

dominerade överlägset var tyst räkning i kursböckerna där läraren förväntades gå runt och 

hjälpa till. Dock är det svårt att ge betydelsefull och individuell hjälp till en klass på cirkus 30 

elever, vilket leder till att elever gissar sig fram eller tittar i facit men förstår då inte metoden 

bakom och felet kommer säkerligen upprepas i nästa uppgift.30  

Från de 132 intervjuade lärarna i granskningen tyckte de flesta att det var viktigt med 

kompetensmålen som finns i mål att sträva mot men de kunde inte med säkerhet tala om hur 

de bedrev undervisning utifrån dem. Samt att lärare i stor utsträckning på yrkesförberedande 

program ansåg att deras elever först och främst behövde öva på mekanisk räkning och 

utantillinlärning av matematiska regler. Det arbetssättet leder till ytterligare försvårande av 

elevernas inlärning av matematik på längre sikt, menar skolinspektionen.31 

                                                           
29 https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/gymnasial/tidigare-
kursplaner/subjectKursinfo.htm?subjectCode=MA2000&lang=sv&tos=gy2000&webtos=vuxgy2000  
30 Skolinspektionens rapport 2010:13 s.16 
31 ibid s.18 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/gymnasial/tidigare-kursplaner/subjectKursinfo.htm?subjectCode=MA2000&lang=sv&tos=gy2000&webtos=vuxgy2000
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/gymnasial/tidigare-kursplaner/subjectKursinfo.htm?subjectCode=MA2000&lang=sv&tos=gy2000&webtos=vuxgy2000
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I granskningen påvisas även, som tidigare nämnts, läromedelsanvändningen som i stor 

utsträckning dominerar i undervisningen. Både lärare och elever hade uppfattning om att 

läroboken styrde undervisningen och att när alla moment i den klarats av hade allt innehåll i 

kursen behandlats. Dock är det flertalet kursböcker inom matematiken som är bristfälliga när 

det kommer till att öva på förmågor vilket är ännu ett steg i undermålig 

matematikundervisning.32  

 

6.2 KOM-PROJEKTET 
Mogen Niss arbetade med KOM-projektet (Kompetencer Og Matematiklæring) under två år 

tillsammans med sina kollegor vid Roskilde Universitet i Danmark och publicerade 2002 sin 

slutrapport. Den huvudsakliga idén för projektet var att matematikundervisning bör syfta till 

att främja elevernas kunskaper inom ämnet, vilket är något som intresserar hela landet. 

Problematiken och grunden till KOM-projektet delades upp i tre ursprungsproblem. Där den 

första var att allt färre elever valde att studera matematik och således sågs det bildas ett 

kunskapsgap mellan de studerande och samhällets behov. Matematikundervisningen var 

oförmögen att möta samhällets krav på kunskap, vilket i sin tur betydde att en granskning och 

möjlig reformering behövdes.  

     Det andra ursprungsproblemet presenterades som ”relevansparadoxen”. Där ena sidan 

består av matematikens mål och betydelse för samhällets uppbyggnad och andra sidan av de 

många studenter som finner matematikundervisningen irrelevant och väljer bort den om det 

går. Det vill säga, relevansparadoxen bygger på att matematik är relevant för samhället, men 

allt färre studenter väljer att engagera sig i matematik eftersom de inte finner den relevant för 

dem själva. 

     Det tredje ursprungsproblemet hade sin grund i det växande intresset i flertalet länder för 

”matematikundervisning för alla”. Vilket innebar att alla elever skulle kunna ta del av 

matematikundervisningen för att bli av med det segregerade tankesättet att endast en viss typ 

av människor kan förstå matematik. Det fanns åsikter mot detta som pekade på att matematisk 

förståelse och färdighet inte är för alla människor i samhället, att det finns människor för allt 

och att alla inte behöver kunna allting. En annan åsikt mot det här fenomenet var att om 

matematikundervisningen ska vara för alla måste den tas ner på en nivå så att även ”den 

svagaste” förstår. Det betyder i sin tur att de som är ”starkare” inom matematiken inte får 

                                                           
32 Skolinspektionens rapport 2010:13 s.23 
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tillräckligt med stimuli eller motivation att prestera och utvecklas, vilket indirekt blir en 

påverkan på samhället i stort.33 

     Huvudidén i KOM-projektet var att utforma matematikundervisningen utifrån de 

matematiska förmågorna, som introduceras nedan, för att komma åt de problem som 

presenterats ovanför. Det preciseras även hur de olika kompetenserna eller förmågorna ska få 

ta plats i alla utbildningarna som finns. Till exempel är det inte samma krav på 

matematikutbildningen på en yrkesutbildning som på en studieförberedande naturvetenskaplig 

utbildning. Alla kompetenser finns med i någon form i alla utbildningar men dimensionen och 

djupet av dem kan skifta.  

     För att få en progression och ett sammanhang i matematikundervisningen är det viktigt att 

alla organisationer runt omkring har likadan förställning om vad bra matematikundervisning 

innebär och hur det ska uppnås.  Det gäller alltså att alla aktörer, såsom myndigheter, lärare, 

lärarutbildare, kurslitteratursförfattare osv., fokuserar på samma mål och tar ett gemensamt 

ansvar.34 

     Det är inte helt självklart vad en syftar på med progression inom matematikområdet. I 

KOM-projektet valde de att beskriva tre dimensioner eller nivåer för förmågorna att inneha, 

vilka är täckningsgrad, aktionsradie och teknisk nivå.  

     Täckningsgrad handlar om hur många sidor av en förmåga en person har. Dvs. en person 

som kan förklara, inom exempelvis resonemangsförmåga, och dessutom ge självproducerande 

exempel besitter större täckningsgrad än en person som endast kan förklara men inte ge 

exempel.  

      Aktionsradie svarar mer på frågan angående i hur många situationer en person kan 

använda en förmåga. Dvs. att kunna aktivera sin procedurförmåga i endast det algebraiska 

området mot att kunna ta sig an uppgifter av både algebraisk karaktär och geometrisk karaktär 

är exempel på olika grad innevarande aktionsradie. 

     Den tekniska nivån handlar om i vilka begreppsligt eller tekniskt avancerade situationer 

förmågan kan aktiveras. Att kunna lösa polynomekvationer av andra graden ligger på en lägre 

teknisk nivå än att lösa ekvationer av exempelvis tredje graden. 35 

      

                                                           
33 KOM-projektet s. 22. 
34 KOM-projektet s. 25-26. 
35 KOM-projektet s. 27. 
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6.2.1 Kompetenserna i KOM-projektet 

I rapporten beskrivs det att en person sägs besitta kompetens inom ett område om personen 

rör sig med klarhet, säkerhet, inverkan och bedömning i området. Därav betyder det att besitta 

matematisk kompetens i någon mening att förstå, använda, utöva och ta ställning till 

matematiska sammanhang. Att beskriva en matematisk kompetens enskilt innebär således att 

en kan handla insiktsfullt och med beredskap vid en viss typ av matematiska frågor. Dock är 

det viktigt att påpeka att en matematisk förmåga inte kan bestå helt enskilt, alla förmågor 

överlappar och beror av varandra, vilket illustreras i bild 1.36  

 

 

Bild 1. Illustration av de matematiska kompetenserna som presenteras i KOM-projektet. 

 

I bilden illustreras även en tudelning som gjorts av kompetenserna, förmågan att fråga och 

svara i, med och om matematik och förmågan att använda språk och redskap i matematik. I 

följande delavsnitt beskrivs kompetenserna från KOM-projektet var och en.  

 Tankegångskompetens 

Tankegångskompetens har grund i att kunna urskilja frågor och svar av matematisk karaktär. 

En måste förstå innebörden av matematiska koncept och därigenom abstrakt tänkande och 

                                                           
36 KOM-projektet. S.43. 
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förståelse av generella matematiska svar. Det betyder att tankegångkompetensen även omsluts 

av att kunna skilja mellan olika områden inom matematiken, som definitioner, satser, bevis 

med mera. Det är med andra ord frågorna och svaren i sig själva som är viktiga inte hur en 

kommer fram till svaret.  

     Exempel på hur tankegångskompetens kan illustreras är: 

A: På hur många olika sätt kan talet 3 uttryckas som en differens mellan två naturliga tal? 

B: På oändligt många sätt. 

A: Är det sant att för rektanglar med särskild area går det att uppnå godtyckligt stor 

omkrets? 

B: Ja. 

Frågor karaktäriseras ofta av att de börjar med ”på hur många olika sätt…”, ”Är det sant 

att…”, ”Är det möjligt att…” och så vidare. Medan svaren i sin tur kan vara ”ja, eftersom…”, 

”nej, eftersom…”.37 

 Problemlösningskompetens 

Problemlösningskompetens innebär att identifiera, formulera, avgränsa och specificera alla 

möjliga matematiska problem. Ett matematiskt problem skiljer sig från en matematisk fråga i 

den mån att det är behövs någon slags undersökning från personen som ska lösa problemet. 

Begreppet problem är relativt eftersom vad som ter sig som ett problem för en person behöver 

inte nödvändigtvis göra det för en annan. Exempel på hur ett matematiskt problem och 

lösning kan se ut kommer nedan. 

A: Går det att skapa en triangel av tre sidor av godtycklig längd? 

B: Nej. Om vi exempelvis har tre sidor med längd 3, 5 och 10 och sätter de kortare sidorna i 

varsin ände av den längre går det inte att försluta triangeln eftersom de korta sidorna ej når 

varandra.38 

 Modelleringskompetens 

Modelleringskompetens innebär att kunna analysera existerande matematiska modeller och 

bedöma omfång och räckvidd för dem samt att avläsa, tyda och förstå. De aspekter att hålla 

reda på när det gäller att skapa matematiska modeller är att strukturera situationen och göra 

den matematiskt begriplig samt att utvärdera dess funktionsduglighet. Exempel angående att 

analysera redan befintliga modeller kan vara att betrakta en modell som beskriver den 

                                                           
37 Competensies and mathematical learning english edition s.53 
38 ibid s.56 
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exponentiella ökningen av jordens befolkning inom en viss period, exempelvis 1900–2000, 

och jämföra med tillgänglig nutida data. Att istället själv skapa en modell kan till exempel 

vara att studera hur planlösningen kan se ut till en lägenhet med arean 120 𝑚2. 39 

 Resonemangskompetens  

Två viktiga aspekter för innehavande av resonemangkompetens är förmågan att följa ett 

matematiskt resonemang av någon annan samt att förstå när ett bevis utgörs av olika 

resonemang. Förmågan att avgöra när ett matematiskt resonemang är rimligt och korrekt 

tillhör också resonemangskompetens. Det är lätt att blanda ihop resonemang- 

procedurkompetens, dock är det inte nödvändigt för en person som utför en särskilt procedur 

att förstå varför hen gör på precis det sättet, vilket är viktigt att förstå inom 

resonemangskompetens. 

 Representationskompetens 

Representationskompetens kräver förmågan att använda och förstå olika matematiska 

representationer som symboliska, visuella, geometriska, grafiska med mera. Det krävs även 

att kunna skilja mellan olika representationer och veta när, var och hur de används bäst. Ett 

exempel för vad representationskompetens innebär är att förstå de olika representationerna av 

pi:40 

- Symbolen π. 

- Det oändliga decimaltalet 3,141592… 

- Den rationella talrepresentationen 
22

7
. 

- Geometriskt som omkretsen för en cirkel med radie 1. 

- Summan av den oändliga talserien 4 −
4

3
+

4

5
−

4

7
+

4

9
−… 

 Symbol- och formalismkompetens  

Symbol- och formalismkompetens innebär att kunna hantera översättningen från matematiskt 

språk till matematisk symbol och tillbaka. Den här kompetensen ligger nära 

representationskompetensen eftersom en symbol representerar något inom matematiken. Det 

är viktigt att komma ihåg att det inte endast gäller symbolerna för mer avancerad matematik 

utan även grundläggande symboler som siffror, lika-med-tecken, additionstecken med mera. 

Exempelvis innebär den här kompetensen att känna till positionssystemet; att 501 betyder 5 

hundratal, inga tiotal och ett ental.41  

                                                           
39 Competensies and mathematical learning english edition s.59 
40 ibid s.64 
41 ibid s.66 



21 
 

 

 Kommuniceringskompetens  

Den här kompetensen består av att dels kunna förstå och tolka skrivna matematiska texter 

samt att själv producera matematisk text. Kommuniceringskompetens innebär även att kunna 

behärska muntlig matematisk kommunikation från båda sidor, det vill säga, att hantera roll 

som informationsgivare och informationsmottagare. Det ingår även en form av visuell 

kommunikation, att betrakta matematisk kommunikation mellan informationsgivare och -

tagare. Att uttrycka matematisk kommunikationskompetens i skrift kan exemplifieras genom 

att studera en lösning av en övning eller ett problem. Omvänt är det möjligt att exemplifiera 

kommunikationskompetens i form av att förstå och tolka en text från en textbok eller en 

informationsgivare från en föreläsning.42  

 Hjälpmedelskompetens  

Hjälpmedelskompetens inom matematiken innebär att ha insikt i vilka hjälpmedel det finns 

men även deras begränsningar och möjligheter. Samtidigt såklart även ha förmåga att hantera 

de hjälpmedlen som ämnas att användas. Sådana hjälpmedel kan till exempel vara; 

miniräknare, datorprogram, abakus, gradskiva, kompass med mera.43 

6.3 TIMSS OCH PISA 

IEA (International association for the Evaluation od Educational Achievement) är en 

internationell organisation som består av forskningsinstitutioner och statliga utskott från flera 

olika länder. IEA har utfört ett antal studie- och utbildningsrelaterade mätningar hos de 

deltagande länderna sedan 1960-talet. En av dessa mätningar benämndes TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) och var avsedd att mäta studenters framgång 

inom matematik och naturvetenskap i de olika länderna. Sverige har deltagit alla år förutom 

1999 i undersökningarna, som genomförs var fjärde år, med början 1995. Den första 

nedåtgående trenden inom matematikkunskaperna för Sveriges åttondeklassare observerades 

då resultatet för Sveriges andra TIMSS undersökning (2003) publicerades. Det visade sig då 

att Sverige sänkt resultaten inom samtliga områden i matematik från år 1995 och även låg 

under medelsnittet för de deltagande länderna.44 De efterföljande mätningarna från TIMSS 

visade också en nedåtgående trend inom matematikresultaten för åttondeklassare. Mellan 

                                                           
42 Competensies and mathematical learning english edition s.68 
43 ibid s.69 
44 https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
%2FBlob%2Fpdf1380.pdf%3Fk%3D1380  

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1380.pdf%3Fk%3D1380
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1380.pdf%3Fk%3D1380
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1380.pdf%3Fk%3D1380
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1995 och 2011 var Sverige det land som hade störst resultatförsämring bland alla deltagande 

länder.45 Dock skedde ett trendbrott vid den senaste undersökningen 2015 och Sverige 

förbättrade sina resultat från 2011.46 

     PISA är en av OECD:s projekt för att mäta och jämföra kunskap mellan OECD-länder. 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) består av, för tillfället, 35 

medlemsländer där syftet är att utbyta idéer angående politik och ekonomi. Därigenom anses 

det även vara av vikt att utvärdera de utbildningssystem som råder både i OECD-länder och 

andra. PISA (Programme for International Student Assessment) är som nämnt ett av projekten 

och mäter elevers prestationer inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse, men också 

lärarnas inflytande, rektorernas organisering av skolan och elevernas inställning. Den första 

PISA-undersökningen ägde rum år 2000, med huvudfokus på läsförståelse, med efterföljande 

undersökningar var tredje år.47 Fram till år 2012 visade Sverige en kraftig resultatförsämring 

inom samtliga områden men framförallt matematik och naturvetenskap, se bild 2.  

 

Bild 2. Visar Sveriges standardiserade position jämfört med andra deltagande länder. Källa: 

Skolverket.se. 

Det råder olika åsikter om varför det skedde en resultatförbättring i både PISA och TIMSS, en 

tydlig åsikt är dock införandet av den nya läroplanen 2011. Skolverket genomförde en 

resultatanalys efter PISA 2012 där en av de orsakerna som nämndes var att 

matematikundervisningen i skolan inriktas för mycket på procedurer och utantillinlärning. 

Konsekvensen av det blir att eleverna saknar förståelse för matematiska samband och 

begrepp. Det resulterar i ytlig kunskap som endast är applicerbar i ett ytterst begränsat område 

                                                           
45 https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/iva/201609-iva-henrekson-javervall-i.pdf  
46http://pedagog.stockholm.se/Pedagog/1%20Nya%20sajten/%C3%84mnen/Matematik/Matematiklyftet%202
013-2015/12-007-
10005%20Bilaga%202%20Bakgrundsanalys%20f%C3%B6r%20utvecklingsplan%20i%20matematik.pdf  
47 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0526_2005A01_BR_10_UF100OP0501.pdf  

https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/iva/201609-iva-henrekson-javervall-i.pdf
http://pedagog.stockholm.se/Pedagog/1%20Nya%20sajten/%C3%84mnen/Matematik/Matematiklyftet%202013-2015/12-007-10005%20Bilaga%202%20Bakgrundsanalys%20f%C3%B6r%20utvecklingsplan%20i%20matematik.pdf
http://pedagog.stockholm.se/Pedagog/1%20Nya%20sajten/%C3%84mnen/Matematik/Matematiklyftet%202013-2015/12-007-10005%20Bilaga%202%20Bakgrundsanalys%20f%C3%B6r%20utvecklingsplan%20i%20matematik.pdf
http://pedagog.stockholm.se/Pedagog/1%20Nya%20sajten/%C3%84mnen/Matematik/Matematiklyftet%202013-2015/12-007-10005%20Bilaga%202%20Bakgrundsanalys%20f%C3%B6r%20utvecklingsplan%20i%20matematik.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0526_2005A01_BR_10_UF100OP0501.pdf
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inom matematiken. Här nämns även den tysta räkning som pågår i många klassrum runt om i 

landet. Tyst räkning i läroböcker leder inte i första hand till matematisk förståelse utan snarare 

bidrar det till den ytliga utantillinlärningen för eleverna.48 

     Vid bedömningen av PISA-undersökningarna har det tagits i beaktning olika typer av 

kompetenser hos eleverna. Kompetenserna delas in i tre kategorier där den fösta innehåller 

beräkningar, definitioner och faktakunskaper, den andra innehåller 

problemlösningskompetens och den tredje matematiskt tänkande, generalisering och insikt. 

Även TIMSS-undersökningar har bedömt efter matematiska kompetenser där de istället är 

indelade i först två dimensioner och sedan underkategorier. Första dimensionen behandlar; tal, 

algebra, mätningar, geometri och data medan den andra istället innehåller fakta-

/algoritmkunskap, begreppsanvändning, problemlösning och resonemang.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48http://pedagog.stockholm.se/Pedagog/1%20Nya%20sajten/%C3%84mnen/Matematik/Matematiklyftet%202
013-2015/12-007-
10005%20Bilaga%202%20Bakgrundsanalys%20f%C3%B6r%20utvecklingsplan%20i%20matematik.pdf  
49 Becevic, Semir, Klassrumsbedömning i matematik på gymnasieskolans nivå, Linköping 

University,Linköping, 2011. S.14. 

 

http://pedagog.stockholm.se/Pedagog/1%20Nya%20sajten/%C3%84mnen/Matematik/Matematiklyftet%202013-2015/12-007-10005%20Bilaga%202%20Bakgrundsanalys%20f%C3%B6r%20utvecklingsplan%20i%20matematik.pdf
http://pedagog.stockholm.se/Pedagog/1%20Nya%20sajten/%C3%84mnen/Matematik/Matematiklyftet%202013-2015/12-007-10005%20Bilaga%202%20Bakgrundsanalys%20f%C3%B6r%20utvecklingsplan%20i%20matematik.pdf
http://pedagog.stockholm.se/Pedagog/1%20Nya%20sajten/%C3%84mnen/Matematik/Matematiklyftet%202013-2015/12-007-10005%20Bilaga%202%20Bakgrundsanalys%20f%C3%B6r%20utvecklingsplan%20i%20matematik.pdf
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7 RESULTAT/DISKUSSION 

Gemensamt för SOU, skolinspektionen, KOM och PISA/TIMSS- undersökningarna under 

tidigt 2000-tal är att alla rapporter belyser problematiken kring det rådande 

undervisningsklimatet inom matematiken. SOU och skolinspektionens rapporter beskriver att 

den tysta räkning som observerats hindrar barn och ungdomar från att lära sig mer på djupet 

och att utveckla vidare förståelse och intresse. Istället lär de sig utantillkunskaper och enstaka 

procedurer för att ta sig an matematiska uppgifter och problem, vilket egentligen är en 

”björntjänst” åt eleverna eftersom det kommer betyda att de får det svårare i eventuella högra 

kurser, där det krävs ännu mer matematisk insikt och kompetens. Rapporterna beskriver även 

den stora användningen av kursböckerna som skadlig och att eleverna i stor utsträckning inte 

får den undervisning de har rätt till enligt läroplanen. Samtliga rapporter visar en nedåtgående 

trend för matematikintresset hos elever och de är alla överens om att det måste ske en 

förändring.  

     Den mekaniska räkningen som dominerat matematikundervisningen så länge kan närmast 

jämföras med dagens procedurförmåga, där eleverna ska kunna bestämma vilket räknesätt 

som krävs för en särskild situation. I KOM-rapporten beskrivs ingen direkt motsvarighet till 

procedurförmågan utan den kan ses som inbakad i de flesta av kompetenserna. I SOU 

presenteras olika ställningstaganden där det bland annat framkommer att i dagens samhälle 

måste matematikkunskaperna vara nyanserad med teoretisk kunskap och särskilda 

kompetenser. De rapporterar även att diskussioner och samtal måste bli en större del av 

matematikundervisningen och att lärare måste ges möjlighet att bedriva den typen av 

undervisning. Kommunikationsförmåga står beskrivet i lpo94 om än lite mer diffust än vad 

som anges idag. I lpo94 står det bland annat att elever ska ges möjlighet att utveckla förmåga 

att tolka, förklara och använda matematikens språk samt att kunna delta i gruppdiskussioner 

och formulera och motivera problemlösningsmetoder.  

     Att lösa matematiska problem beskrevs frekvent i rapporterna som en bristvara i 

matematikundervisningen och någon som måste åtgärdas eftersom problemlösning anses vara 

en av grunderna i att utveckla sin matematiska tankeprocess. Problemlösning finns även det 

beskrivet i lpo94 i mål att sträva mot, dock används ordet ”problem” där inte riktigt i samma 

syfte som det används i lgy11. Ett matematiskt problem i lgy11 beskrivs uppstå när en elev tar 

sig an en uppgift utan att helt veta på förhand hur den ska lösas, nya tankebanor kan 

tillkomma och gamla kan beprövas. I lpo94 används ”problem” mer som beskrivning till 

andra typer av förmågor.  
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     Relevansförmåga är en förmåga som i princip tagit sig in helt ny i lgy11. I och med lgy11 

förnyades matematikkurserna på gymnasiet och istället för samma kurser till alla 

programinriktningar så specialanpassades matematikkurserna till tre typer av inriktningar. De 

yrkesförberedande programmen läser matematik 1a, de humanistiska, estetiska, humanistiska 

och samhällsvetenskapliga programmen läser matematik 1b och de naturvetenskapliga och 

tekniska programmen läser matematik 1c. På det här sättet har matematiken inriktnings-

anpassat det centrala innehållet för att så bra som möjligt möta programmens olika behov. 

Därav har även relevansförmågan kommit att bli ett viktigt mål och en egen förmåga att 

uppnå. Elever beskrevs vara understimulerade på matematiklektionerna, rapporterade bland 

annat skolinspektionen om, och att föra in relevansförmåga kan vara ett sätt att försöka väcka 

intresset. Genom att koppla matematiken till verkliga situationer och ta reda på hur 

matematiken kan användas rent konkret.   

     PISA och TIMSS undersökningarna har båda visat en nedåtgående trend för barn och 

ungdomars matematikkunskaper under hela första decenniet av 2000-talet. Dock kan det nu 

ses en förbättring efter senaste undersökningarna vilket inte helt osannolikt kan ha grund i 

förnyandet av läroplanen med mer tydliga och specifika mål i form av förmågor. 

      Sammanfattningsvis visar samtliga rapporter på att en förbättring av skolmatematiken 

måste ske. Det görs bland annat genom att precisera vad som är viktigt för eleverna att lära sig 

i form av matematiska förmågor eller kompetenser. Innan har det observerats ett alltför stort 

fokus på att endast klara av område efter område i matematiken, som minst måste eleverna 

kunna genomföra enkla procedurberäkningar inom alla områden. I lgy11 är det mer fokus på 

förståelse och tankeprocessen bakom, det är inte nödvändigt att alla måste kunna något inom 

varje område, utan mer att alla måste behärska de olika tankesätten som finns, det vill säga 

besitta matematiska förmågor.  
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