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Abstract 

This essay compares the International Baccalaureate’s Diploma Programme’s (DP) 

mathematics curriculum with the system of the Swedish upper secondary school system. 

Based on van den Akker’s framework for curriculum theory, the official documents were 

explored by content analysis. Although sharing fundamental similarities, many of which 

can be seen in light of the worldwide mathematical standards-based reform, certain 

differences can be identified. In comparison with the Swedish curriculum, the DP 

emphasizes to a greater extent the role of mathematics education not only as a preparation 

for students professional lives, but also for their personal development and their future 

civic lives as reflective citizens of the world. Furthermore, the Swedish mathematics 

curriculum does not aim to develop as many generic competences as the DP, nor is the 

mathematical inquiry skill promoted to the same extent. A closer alignment to OECD’s 

and the European commission’s guidelines regarding mathematics education can 

therefore be seen in DP’s curriculum. 

     The absence of teaching guidelines and external assessment in the Swedish 

mathematics curriculum can be interpreted with respect to the Anglo-Saxon vs. Central 

and North European curriculum traditions. While the former tends to see the curriculum 

as a manual for the teacher to implement, the latter has a tradition of leaving the 

pedagogical decisions to the teacher. Consequently, the Swedish curriculum seems to 

guarantee the mathematics teachers a higher degree of professional autonomy than the 

teachers within the DP-programme.  

Nyckelord 

International Baccalaureate, skolmatematik, högskoleförberedande program, läroplans-

teori.
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1 Inledning 

Det internationella utbildningssystemet International Baccalaureate (IB) har sedan dess 

etablering i Sverige under 80-talet expanderat till att nu erbjudas på ett trettiotal  

skolor över hela landet, en tillväxt som också märks på flera av världens kontinenter.   

IB:s Diploma Programme (DP), ett program som kan likställas med de svenska högskole-

förberedande gymnasieprogrammen, ger en grundläggande behörighet till högskoleut-

bildningar inrikes och utrikes och är därmed med i konkurrensen om niondeklassarnas 

gymnasieval (Skolverket, 2019a). Men trots att elever i teorin erbjuds samma möjligheter 

inför studentexamen genom Diploma Programme som de nationella högskoleförbered-

ande utbildningarna, kvarstår det faktum att programmen bygger på olika läroplaner.  

     Genom att studera läroplaner kan de idéer som genomsyrar utbildningens olika delar 

urskiljas. Detta omfattar allt från urvalet av kunskaper, förmågor och värden till hur 

lärandet ska uppnås och utvärderas (Sundberg, 2015).  Eftersom dessa beslut inte baseras 

på en objektiv utgångspunkt, menar läroplansteoretikern Wahlström (2015, s. 11) att 

läroplaner i grunden handlar om ”hur en viss uppfattning om vad som bör räknas som 

viktiga kunskaper i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt väljs ut”.  

     I denna uppsats kommer läroplanerna från IB:s Diploma Programme och de svenska 

högskoleförberedande gymnasieprogrammen att studeras. Studien kommer att begränsa 

sig till ämnesplanerna i matematik och således undersöka den syn på ämnet matematik 

generellt, och skolmatematik i synnerhet, som de respektive skolsystemen vilar på. 

     Matematikämnets aktuella position inom läroplansteorin kan betraktas i ljuset av det 

internationellt och nationellt politiska utrymme som ämnet erhållit under de senaste 

decennierna i form av exempelvis Matematiklyftet (Skolverket, 2020a), ökad undervis-

ningstid i grundskolan (Regeringskansliet, 2018) och internationella kunskapsmätningar 

liksom PISA och TIMSS. De senare i synnerhet, menar Wahlström (2015, s. 67), påverkar 

Sveriges utbildningspolicy, både genom resultaten som uppnås och genom sättet de 

”sätter ramarna för kunskapsdiskursen”. En jämförelse av den svenska ämnesplanen med 

DP:s ämnesplan kommer således att kunna placera den svenska synen på skolmatematik 

i en internationell kontext, vilket är en viktig aspekt för en fortsatt analys av interaktionen 

mellan den nationella och internationella utvecklingen inom utbildning. 
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     Undersökningen kommer att utföras med en innehållsanalys som verktyg och med 

utgångspunkt i van den Akkers (2003; 2013) läroplansteoretiska avgränsningar inom ”the 

intended curriculum” och ”the curricular spiderweb”. Dessa teorier, liksom studiens syfte, 

frågeställningar och metod, kommer att beskrivas i större detalj i avsnitt nedan.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att identifiera centrala likheter och skillnader mellan den syn 

på skolmatematik som förmedlas i den svenska ämnesplanen och den som förmedlas i 

DP:s ämnesplan i matematik. Dessa likheter och skillnader kommer vidare att placeras i 

en samtida läroplansteoretisk och matematikdidaktisk kontext. För att uppfylla studiens 

syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 

1. Vilken funktion kan skolmatematiken beskrivas fylla i de respektive ämnesplanerna?  

2. Hur beskrivs matematikundervisningens organisation i de respektive ämnesplanerna? 

Skolmatematikens funktion beskriver varför elever läser matematik i respektive utbild-

ningssystem. Med matematikundervisningens organisation avses urvalet av matematiska 

kunskaper samt hur dessa kunskaper ska förmedlas och utvärderas. 

2 Bakgrund 

2.1 Den svenska gymnasieskolan 

Den svenska gymnasieskolan idag har enligt Linde (2004) sin bakgrund i de grundskole-

reformer som skedde på 1960-talet. Under efterkrigstiden hade idén om en enhetlig skola 

för alla barn vuxit fram, och på 1946 års skolkommissions inrådan inleddes snart ett för-

sök med den så kallade enhetsskolan. Ungefär ett decennium senare, år 1962, antogs den 

första läroplanen för en gemensam grundskola. Men det var fler diskussionsfrågor än de 

kring en gemensam skolgång som fördes bland skolkommissionen år 1946, diskussioner 

som Linde (2004, s. 10) beskriver som ”en vändpunkt i modern svensk skolhistoria”. Den 

nya skola som kommissionen hade i åtanke var nämligen en som skulle byggas på en 

jämlik, demokratisk grund och som skulle skilja sig från de patriotiska och kristna 

värderingar som fram till dess präglat folkskolan. Progressiva idéer kom också att influera 

tankarna om hur undervisningen skulle bedrivas: med en betoning på individualisering, 
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ett aktivt kunskapssökande och ämnesintegration. När fackskolan och de teoretiska och 

yrkesförberedande utbildningarna slogs ihop till en gemensam gymnasieskola var det 

dessa funderingar som Linde menar också kom att influera gymnasieutbildningens 

läroplan,  Lgy 70. 

      Idag erbjuder den svenska gymnasieskolan 12 yrkesförberedande och 6 nationella 

högskoleförberedande program. Inom dessa program garanteras elever 2430 respektive 

2180 undervisningstimmar (Skolverket, 2020b). Alla program är treåriga och bygger, i 

linje med de övriga utbildningsnivåerna inom den svenska skolan, på demokratiska 

värden, elevers inflytande och aktiva deltagande såväl som förmedling av de olika ämnes-

kunskaperna (Skolverket, 2015). Kursutbudet och examenskraven skiljer sig mellan 

programmen, men för att erhålla en gymnasieexamen måste alla elever ha godkända betyg 

inom kärnämnena Svenska/SVA, engelska och matematik. Alla elever måste även 

genomföra ett så kallat gymnasiearbete: ett projekt där eleverna självständigt ska planera 

och utföra ett arbete, ofta i skriftlig form, där de visar att de är redo för högskolestudier 

respektive arbete inom de yrkesområden som programmen riktar sig mot.  

      De matematikkurser som erbjuds på de olika programmen är Matematik 1a, 1b och 

1c, Matematik 2a, 2b och 2c, Matematik 3b och 3c, Matematik 4, Matematik 5 samt 

Matematik – specialisering. Generellt läser de yrkesförberedande programmen a-spåret, 

det naturvetenskapliga och teknikprogrammet c-spåret samt Matematik 4 och 5, och de 

övriga högskoleförberedande programmen b-spåret (Skolverket, 2021a). 

     En utredning avseende förslag till ändringar i bland annat ämnesplanen i matematik 

presenterades år 2019 (Skolverket, 2019b), något som resulterade i reviderade ämnes-

planer inom matematikämnet som kommer att tillämpas med start i juli 2021. Motiva-

tionen bakom ändringarna har varit att skapa ”ett bättre arbetsverktyg för lärarna”  och att 

”underlätta undervisning och lärande på djupet” (Skolverket, 2021b). Dessa förändringar 

omfattar alla matematikkurser och innebär bland annat att kunskapskraven reviderats och 

att visst innehåll flyttas eller, som mycket av repetitionen från grundskolenivå, strukits.  

     I den reviderade ämnesplanen kvarstår dock grundkonstruktionen i Gy 2011. Doku-

mentet består av tre komponenter: 

 

1. Syfte 

2. Centralt innehåll 

3. Kunskapskrav 
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Ämnets syfte är gemensamt för alla kurser inom ämnet, men det centrala innehållet och 

kunskapskraven anpassas i de enskilda kurserna. Gemensamt för varje ämne, liksom i 

matematiken, är att elevers prestationer bedöms av läraren i relation till centralt definie-

rade kunskapskrav för betygen A, B, C, D och E (Skolverket, 2021c). För att lärare ska 

göra en rättvis och likvärdig bedömning av elevers kunskaper finns centraliserade nation-

ella prov i vissa ämnen som stöd, bland annat inom matematikämnet. (Skolverket, 2021d). 

2.2 International Baccalaureate och dess Diploma Programme 

International Baccalaureate grundades på 1960-talet, inspirerad av den dåtida progres-

siva utbildningsvågen som betonade en elevcentrerad och konstruktivistisk pedagogik 

(IBO, 2017). Med en utbildningsfilosofi som influerats av Deweys, Niells, Piagets och 

Bruners idéer, är kärnan i IB-programmens pedagogik som följer: 

 

The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young 

people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understand-

ing and respect. (IBO, 2017, s. 2). 

 

Det var en av IB:s tidiga nyckelpersoner, Robert Leach, som först införde det kritiskt 

undersökande arbetssättet som kom att genomsyra programmens pedagogik. Under den 

andra halvan av 1900-talet kom ytterligare idéer att inspirera och tillämpas inom den 

internationella organisationen: tanken på en bredare utbildning med möjlighet till viss 

specialisering, den nära relationen mellan vetenskap och etik, förmågan att kritiskt 

analysera och att lära sig för själva lärandets skull, snarare än memoreringen av encyklo-

pedisk kunskap (IBO, 2017). 

     International Baccalaureate startade som ett internationellt utbildningsexperiment för 

147 studenter i två skolor och har sedan dess utvecklats till ett utbildningssystem som 

erbjuds i 5400 skolor i 158 länder (IBO, 2021). Då organisationen har en stark koppling 

till sin födelseort, Geneve, har IB-programmen länge betraktats som eurocentriska. Den 

på senare år stora ökningen av antalet skolor i Nordamerika förväntar dock komma att 

influera organisationen från ett nordamerikanskt håll (Bunell, 2008).  

     Inom IB finns det fyra program, varav två är aktuella för elever i åldern 16 till 19. IB:s 

Diploma Programme motsvarar en svensk högskoleförberedande utbildning medan deras 
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Career-related Program är ett yrkesinriktat såväl som högskoleförberedande program. I 

skrivande stund erbjuds Diploma Programme på 29 skolor runtom i Sverige. 

     Diploma Programme är en två-årig utbildning och resulterar i en examen som erkänns 

av universitet världen över. I Sverige ingår också ett preparandår i programmet (Skolver-

ket, 2019a). Precis som övriga IB-program är DP utformad för att utveckla de tio akade-

miska och icke-akademiska förmågor hos eleverna som omfattas av det som kallas ”IB 

Learner Profile”. Med dessa förmågor beskrivs undervisningen fostra elever att bli ”in-

quirers, knowledgeable, thinkers, communicators, principled, open-minded, caring, risk-

takers, balanced och reflective” (IBO, 2015, s. 8). 

     Inom Diploma Programme väljer studenter i regel en kombination av ämnen från sex 

olika ämnesgrupper, varav matematik är obligatoriskt. Tre av dessa ämnen bör läsas på 

avancerad nivå (”Higher Level”, med 240 undervisningstimmar) och tre på standardnivå 

(”Standard Level”, med 150 undervisningstimmar). Alla elever behöver också läsa de tre 

kurserna Extended essay, Theory of knowledge samt Creativity, Action, Service som 

menas utgöra kärnan i IB:s pedagogik (Cambridge, 2010). Den första kursen kan jämföras 

med det svenska gymnasiearbetet då eleverna ska arbeta självständigt och producera en 

uppsats på 4000 ord om ett valfritt område inom något av sina ämnen. Theory of know-

ledge är en tvärvetenskaplig kurs utformad för att eleverna ska arbeta överskridande mel-

lan ämnena medan Creativity, Action, Service uppmuntrar elever att utveckla sin kreativ-

itet, delta i fysiska aktiviteter och samhällsarbete, med syftet att främja medvetenhet och 

uppskattning för livet utanför den akademiska sfären (IBO, 2019a & 2019b). 

     Alla ämnesplaner inom IB genomgår en revidering enligt en sjuårig cykel för att sä-

kerställa att de ”passar ändamålet i en föränderlig värld och inkorporerar den senaste 

forskningen inom pedagogik och de lärdomar som kommit från en noggrann utvärdering 

av den existerande läroplanen” (IBO, 2014, s. 1, min översättning). De kurser i matematik 

som i skrivande stund erbjuds på IB:s Diploma Programme, reviderade med första 

examinationstillfälle i maj 2021, är Mathematics: analysis and approaches Standard 

Level, Mathematics: analysis and approaches Higher Level, Mathematics: applications 

and interpretation Standard Level och Mathematics: applications and interpretation 

Higher Level. I de förstnämnda två kurserna betonas matematiskt tänkande i form av 

konstruktionen av matematiska argument, problemlösning och generaliseringar, medan 

de senare två kurserna lägger tyngdpunkten på matematikens roll i praktiken, med stor 

emfas på teknologin som hjälpmedel (IBO, 2019a & 2019b). Hur dessa kurser förhåller 

sig till matematikkurserna inom de svenska nationella gymnasieprogrammen presenteras 
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i tabell 1.1 Motsvarande kurser innebär att de ger samma behörighet till högre utbildning 

(UHR, 2021). 

 

Kurs IB:s motsvarighet 

Matematik 3c Mathematics: Applications and Interpretation SL 

Matematik 4 Mathematics: Analysis and Approaches SL 

Matematik 5 Mathematics: Applications and Interpretation HL 

Matematik - specialisering Mathematics: Analysis and Approaches SL 

 

Tabell 1. IB:s motsvarighet till matematikkurser inom de nationella gymnasieprogrammen 

enligt UHR (2021). 

 

Grundkonstruktionen i IB:s kursplaner ser ut som följer: 

 

1. Introduktion: ämnets syfte, mål, tillhörande koncept och tillvägagångssätt för lärande och 

undervisning. 

2. Centralt innehåll 

3. Bedömning 

 

Inom DP-programmet sker bedömningen av elevers kunskaper till övervägande del ge-

nom extern bedömning. Den bedömning som görs internt av läraren modereras också av 

en extern bedömare. Slutbetygen för varje kurs, en skala mellan 1 och 7, adderas mot 

utbildningens slut. För godkänd examen krävs 24 av 45 poäng, varav tre poäng kan 

komma från kurserna Theory of Knowledge, Extended essay och Creativity, Action, 

Service. (IBO, 2015). 

2.3 Läroplansmodeller 

Då det inte finns en enhetlig internationell läroplansmodell, skiljer sig utformningen av 

olika länders läroplaner åt. Vidare är styrdokument känsliga för politiska vindar och kan 

därmed genomgå en rad förändringar på bara några decennier. Sundberg (2015) lyfter 

exempelvis fram fyra olika modeller som kännetecknat Sveriges läroplansutveckling bara 

sedan 1960-talet, där tyngdpunkten varierat mellan att ligga på en innehålls-, process-, 

kompetens- och resultatorientering. 

                                                                 

 
1 Detta gäller för ett betyg 4 eller högre i DP-kurserna (UHR, 2021). 
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     Läroplanerna som Lgr11 och Gy11 kom att efterträda kan i huvudsak anses som kom-

petensfokuserade läroplaner (Sundberg, 2015). Den kompetensorientering som lpo 94, lpf 

94 och lpfö 98 antog var ett tidigt resultat av den läroplansform som inom matematikäm-

net sedan kom att innebära att ”kunna” matematik är att ”utöva” matematik (Boesen m. 

fl., 2014). Den amerikanska rapporten Adding it up (Kilpatrick m. fl., 2001), den danska 

KOM-rapporten (Niss & Jensen, 2002) och organisationen National Council of Teachers 

of Mathematics (NCTM)  Principles and Standards for School Mathematics (2000) är 

några exempel som vilar på denna kompetensreform, likaså de internationella kunskaps-

mätningarna TIMSS och PISA (Boesen m.fl., 2014). Denna reform innebar att tradi-

tionella innehållsmål kompletterades med kompetensmål, både ämnesspecifika och gene-

rella sådana (Bergqvist & Bergqvist, 2017). Inom matematik avser kompetensmålen 

förmågorna att förstå och använda sig av matematik i olika sammanhang och kontexter 

(Niss & Jensen, 2002).  

     I och med Lgr 11 och GY 2011 har de nationella läroplanerna utvecklats mot en resul-

tatorientering, det vill säga en inriktning mot ”en kombination av endera en innehålls-

baserad, processorienterad eller en kompetensfokuserad läroplan [...,] konstruerad så att 

den också anger och preciserar vad eleven ska ha lärt sig relaterat till olika bestämda 

miniminivåer, genom så kallade standards” (Sundberg, 2015, s. 78). Bakom 2011 års 

läroplansreform låg idén om tydligare styrning, resultatmedvetenhet och kunskaps-

bedömning samt en ökad uppföljning och utvärdering av utfallet. På så sätt följer Sverige 

den internationella, och särskilt anglosaxiska, trenden med fokus på utfall och effektivitet, 

ett resultat av ett ökat externt intresse för skolan och en allt närmare koppling mellan 

utbildning och ekonomi. Med en tidigare stark anknytning till den nordeuropeiska didak-

tiska traditionen, särskilt en tysk sådan, menar Sundberg att Sverige befinner sig i en 

maktkamp mellan den anglosaxiska läroplansstyrningen (med fokus på utfalls- och 

produktkontroll) och den nordeuropeiska (med fokus på innehålls- och processkontroll). 

Emellertid påpekar Sundberg att Sverige, i och med ett förflyttat fokus från nittiotalets 

mer kompetensorienterade läroplaner till 2011:s innehållscentrerade och resultatfokuse-

rade läroplaner, tycks avvika från det ökade internationella intresset för generella färdig-

heter (kommunikativa, kritiska, analytiska etc.). Ämnesspecifika kompetensmål, så kal-

lade ”förmågor”, finns dock fortfarande kvar i ämnesplanerna för GY 2011. 

     IB:s nuvarande läroplan beskrivs å andra sidan som en ”concept-based curriculum” 

(IBO, 2015). Denna läroplansmodell beskriver Erickson (2007) som tredimensionell då 

läroplanen fokuserar på tre aspekter: det eleven ska kunna (innehållet), det eleven ska 
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förstå (konceptuellt) och det eleven ska kunna utföra (genom förmågor). Detta menar 

Erickson skiljer sig mot den traditionella tvådimensionella läroplanen som är utformad 

för att fokusera på vad eleven kan och vad eleven kan utföra. Enligt Erickson utgör 

emellertid ingen av dessa aspekter ett bevis för djupare konceptuell förståelse. 

     IBO (2015, s. 70) beskriver behovet av den konceptuella aspekten i följande termer: 

 

Concepts require students to demonstrate levels of thinking that reach beyond facts or topics. 

Concepts are used to formulate the understandings that students should retain in the future; 

they become principles and generalizations that students can use to understand the world and 

to succeed in further study and in life beyond school. 

 

I likhet med den svenska ämnesplanen, består DP:s kursdokument av en innehållsdel och 

en del med bedömda lärandemål (”assessment objectives”). DP:s ämnesplan utgörs emel-

lertid också av ämnesspecifika koncept, tolv koncept inom matematiken, som komplette-

rar den ”tredimensionella” konceptbaserade läroplanen. 

2.4 Forskningsbakgrund 

Under de senare decennierna har fascinationen för den internationella dimensionen av 

utbildningspolitiken växt, samtidigt som utbildningens styrning ännu erkänns ha en stark 

regional och lokal anknytning. Intresset för komparativa utbildningsstudier kan ses som 

en respons till detta spänningsfält. (Wahlström, Alvunger & Wermke, 2018). Inte minst 

gäller detta kunskapsmätningar såsom PISA, den internationella undersökningen som 

genomförs var tredje år i regi av OECD (Wahlström, 2015).  

     OECD anses vara en av västvärldens mest drivande aktörer inom den internationella 

utbildningspolitiken (Wahlström, Alvunger & Wermke, 2018). I skrivande stund har 

organisation ett pågående forskningsprojekt under namnet OECD Future of Education 

and Skills 2030 (OECD, u.å.), utformad för att hjälpa länder att reflektera kring och under-

söka de långsiktiga utmaningarna som existerar inom utbildningens framtid. Projektet 

omfattar bland annat en läroplansanalys av de deltagande ländernas nationella styr-

dokument, med särskild tonvikt på skolmatematikämnet: The Mathematics Curriculum 

Documents Analysis. Det huvudsakliga syftet med denna analys är att undersöka till 

vilken utsträckning som betydande färdigheter för samhällets utveckling, så kallade ”21st 

century skills”, inkorporeras i olika länders ämnesplaner i matematik. Några exempel på 

sådana färdigheter är kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation och inquiry, det vill 
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säga förmågan att arbeta undersökande (PISA, 2021). Genom projektet beskrivs 

deltagande länder få möjlighet att jämföra nationella dokument med aktuella interna-

tionella riktmärken, exempelvis gällande i vilken grad som mathematical literacy för-

medlas i de respektive ämnesplanerna i matematik (OECD, u.å.). Detta begrepp definieras 

av PISA (2021) som följer: 

 
Mathematical literacy is an individual’s capacity to reason mathematically and to 

formulate, employ and interpret mathematics to solve problems in a variety of real-world 

contexts. It includes concepts, procedures, facts and tools to describe, explain and predict 

phenomena. It helps individuals know the role that mathematics plays in the world and 

make the well-founded judgements and decisions needed by constructive, engaged and 

reflective 21st Century citizens. 

Det är dock inte bara internationella aktörer som intresserar sig för läroplansanalyser 

inom skolmatematikämnet. Under det senaste decenniet har ett antal svenska studier ut-

förts med ämnesplanen i matematik i fokus (Boesen m. fl., 2014; Bergqvist & Bergqvist, 

2017; Bråting, 2019). Boesen m. fl. (2014) undersökte exempelvis hur införandet av 

matematiska kompetensmål i läroplanen har påverkat lärare och deras undervisning. En 

studie på liknande tema utfördes av Bergqvist och Bergqvist (2017), där man studerade i 

vilken uträckning de nationella styrdokumenten förmedlar kompetensreformens budskap. 

Vidare har den svenska ämnesplanen i matematik också figurerat i komparativa studier, 

exempelvis i Bråtings (2019) jämförelse av det algebraiska innehållet i grundskolans 

läroplaner från 1980 och 2019. Detta innehåll stod också i centrum i Hemmi, Bråting och 

Lepis (2021) studie, där de svenska, estniska och finska nationella läroplanerna i 

grundskolan jämfördes. 

Trots DP:s starka etablering i Sverige och det ökade forskningsintresset för svenska 

läroplaner inom matematik, är en komparativ studie av dessa skolsystems läroplaner 

något som ännu saknas inom det svenska forskningsfältet. Emellertid har organisationen 

för International Baccalaureate (IBO) själva låtit publicera studier som undersöker graden 

av överenstämmelse mellan IB:s läroplaner och andra länders nationella läroplaner, 

exempelvis med Schweiz och Tyskland (Faas & Friesenhahn, 2014a & 2014b), Norge 

(UK NARIC, 2019) och Australien (Dixon m.fl., 2014). År 2018 publicerade IBO en 

rapport som jämförde det svenska högskoleförberedande skolsystemet med IB:s Diploma 

Programme (UK NARIC, 2018). Undersökningen utgick både från allmänna styrdoku-

ment och tidigare centraliserade kursprov såväl som specifika ämnesplaner inom mate-
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matik, biologi, kemi och fysik. Utifrån ämnesplanerna för de då aktuella matematikkurs-

erna jämfördes lärandemål, syften och innehåll.  

När det gäller skolmatematikens syfte fann rapporten många likheter. I huvudsakliga 

drag fann rapporten att båda utbildningssystemen ämnar att: 

 

 utveckla elevers kunskaper och förståelse i matematik, samt förmågan att tillämpa sina färdigheter 

i många situationer och sammanhang; 

 utveckla elevers förmåga att kommunicera matematiskt; 

 utmana elever och stärka deras tilltro till att använda matematik. 

Rapporten fann vidare en samstämmighet mellan utbildningarnas matematiska lärande-

mål. Specifikt beskrivs programmen ha som mål att utveckla elevers matematiska kun-

skap, förståelse och resonemang samt deras färdigheter att formulera, lösa och utvärdera 

problem. En skillnad som lyfts fram är att kursen Mathematical Studies SL lade mindre 

fokus på elevers förmåga att formulera en matematisk modell, vilket är ett specifikt 

lärandemål inom den svenska ämnesplanen.  

     Vid en jämförelse av de dåvarande DP-kurserna Mathematics HL, Mathematics SL 

och Mathematical Studies SL med Matematik 3c, 4 och 5, fann rapporten att den först-

nämnda DP-kursen inkluderade allt centralt innehåll som omfattas av de svenska kur-

serna. Till övervägande del inkluderade Mathematics SL det centrala innehållet i 

Matematik 3c, men delade få likheter med övriga kurser. Mathematical Studies SL upp-

märksammades överlag dela få likheter med de svenska kurserna.  

     Andra aspekter av skolmatematiken, så som vad ämnet fyller för funktion eller hur 

lärandet ska organiseras, berördes antingen inte i rapporten eller analyserades utifrån 

andra styrdokument än ämnesplanen i matematik. Vidare genomfördes undersökningen 

med avsaknad ett tydligt läroplansteoretiskt arbetssätt och med utgångspunkt i kurser som 

i skrivande stund genomgått revideringar. Det finns således ett behov av att utföra en 

studie på samma tema, denna gång ur ett distinkt läroplansteoretiskt perspektiv. 

3 Teori 

3.1 Begreppet läroplan  

Begreppet läroplan och engelskans motsvarande curriculum lämnar olika tolkningsut-

rymmen beroende på var i världen man befinner sig. I Sverige, liksom i de övriga nordiska 
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länderna, förknippas läroplansbegreppet generellt med de nationella styrdokumenten, det 

vill säga den skriftliga läroplanen i vilken bland annat utbildningens mål och innehåll 

anges (Lundgren, 1989; Bergqvist & Bergqvist, 2017). I det engelska språkbruket är 

definitionen inte lika konkret, utan tenderar att också omfatta den filosofi och de principer 

som läroplanen vilar på (Lundgren, 1982). Det är denna bredare definition som svenska 

läroplansteoretiker såsom Wahlström (2016) och Lundgren (1989) har valt att utgå från i 

sin forskning. I uppsatsen kommer således en distinktion att göras mellan begreppet 

”läroplan”, som följer den engelskspråkiga tolkningen, och begreppet ”ämnesplan”, som 

syftar till de aktuella styrdokumenten som studeras. 

3.2 Läroplansteori 

Enligt Lundgrens läroplansteoretiska perspektiv kan läroplansteorin beskrivas som 

”försök att bygga upp en kunskap om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik 

formas i ett visst samhälle och en viss kultur” (1989, s. 20). De underliggande föreställ-

ningar och principer som genomsyrar en läroplan kallar Lundgren för läroplanens kod, 

vars struktur kan urskiljas och studeras på tre olika nivåer. På den första nivån undersöks 

urvalet av kunskaper, värderingar och erfarenheter utifrån samhällets rådande ideal och 

föreställningar. Den andra nivån rör frågor kopplade till läroplanens utformning och styr-

ningen av en utbildning, medan den tredje nivån studerar hur den faktiska undervisnings-

processen formas av läroplanen. 

      Med tanke på det mångfasetterade curriculum-begreppet, är det inte konstigt att fler 

än Lundgren sett ett behov av att lyfta fram och göra distinktioner mellan de olika aspekter 

och angreppssätt som kan tillämpas när man studerar en läroplan. I det inledande kapitlet 

av Curriculum Landscapes and Trends (2003) presenterar exempelvis Akker förslag på 

hur man kan särskilja mellan läroplansteorins olika dimensioner, både vad gäller system-

nivå, representionsformer och analysperspektiv. 

      Några distinktioner Akker gör är mellan vad han kallar ”the intended curriculum”, 

”the implemented curriculum” och ”the attained curriculum”. Med ”the intended curricu-

lum” tolkas läroplanen såsom den är avsedd – dels den vision och pedagogiska filosofi 

som genomsyrar utformningen av läroplanen, men också den faktiska formella/skriftliga 

läroplanen. När man däremot studerar ”the implemented curriculum” studerar man läro-

planen så som den tolkas av användarna, exempelvis lärarna, och hur de i sin tur väljer 

att tillämpa läroplanen. Med ”the attained curriculum” undersöks läroplanen så som den 
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uppfattas av eleverna och lärandets utfall. Liknande distinktioner har exempelvis presen-

terats av Glatthorn m.fl. (1998), Cuban (1992), Gehrke, Knapp & Sirotnik (1992), och 

Stein m.fl. (2007). Dessa distinktioner kan också tillämpas vid läroplansteoretiska studier 

av ett specifikt skolämne (se exempelvis Boesen m. fl., 2014, och Hemmi m. fl., 2021). 

    Vid en komparativ studie är det av särskild vikt att analysen sker utifrån ett enhetligt 

perspektiv. Denna studie kommer således att begränsa sig till den aspekt som van den 

Akker kallar ”the intended curriculum”, det vill säga att ämnesplanerna enbart kommer 

att studeras utifrån hur de är formulerade och avsedda. Med andra ord kommer detta 

arbete exempelvis inte att ta hänsyn till hur lärarna tolkar dokumenten, hur undervis-

ningen ser ut i de olika klassrummen eller elevernas uppmätta kunskaper. Vidare är det 

värt att notera att det endast är ämnesplanerna i matematik som studeras, och att den läro-

planssyn som framträder kan komma att skilja sig från utbildningssystemens läroplaner i 

övrigt. 

     Kärnan i en läroplan består i allmänhet av utbildningens mål och innehåll. Denna 

centrala del är emellertid nära förankrad med andra aspekter som van den Akker menar 

utgör läroplanen, något som han benämner ”the plan for learning” (2013). Enligt van den 

Akker består denna plan av tio komponenter, sammanlänkade genom den pedagogiska 

grundvisionen, som tillsammans utgör det han kallar ”the curricular spiderweb”. En sam-

manställning av dessa tio komponenter kan ses i tabell 2. 

  

Övergripande principer Varför lär de sig? 

Syfte och lärandemål Mot vilka mål arbetar de mot? 

Innehåll Vad lär de sig? 

Lärandeaktiviteter Hur lär de sig? 

Lärarens roll Hur underlättar läraren lärandet? 

Material och resurser Med vad lär de sig? 

Gruppering Med vem lär de sig? 

Plats Var lär de sig? 

Tid När lär de sig? 

Bedömning Hur långt har lärandet utvecklats? 

 

Tabell 2. En sammanställning av de tio komponenter som utgör van den Akkers ”curricular 

spiderweb”. (van den Akker, 2003 & 2013, min översättning) 

 

Enligt Akkers tolkning tycks de principer som genomsyrar läroplanen i sin helhet, det 

som Lundgren exempelvis kallar för läroplanens kod, alltså först kunna urskiljas när alla 

dessa komponenter tas i beaktande. 
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     Läroplansdokument på system- och nationell nivå tenderar att fokusera på de ovan-

stående första tre komponenterna (van den Akker, 2003). Under arbetets gång kommer 

dock alla tio aspekter av ”the curricular spiderweb”, i den mån det är möjligt, ligga till 

grund för den kategorisering som tillämpas i analysen. Detta görs för att i stor utsträckning 

kunna besvara uppsatsens frågeställningar samt identifiera centrala likheter och skillnader 

mellan den matematiksyn som framträder i respektive ämnesplan. 

4 Metod 

4.1 Val av metod och utförande 

Denna uppsats är en komparativ studie. De dokument som kommer att jämföras är Skol-

verkets reviderade ämnesplan för matematikundervisning på gymnasiet (2021a) och IB:s 

ämnesplaner Mathematics: analysis and approaches guide (2019a) och Mathematics: 

applications and interpretation guide (2019b).2 Med tanke på att Diploma Program 

likställs med en högskoleförberedande examen i Sverige kommer enbart de svenska 

matematikkurserna som generellt läses inom de högskoleförberedande programmen att 

studeras, det vill säga Matematik 1b och 1c, Matematik 2b och 2c, Matematik 3b och 3c 

samt Matematik 4, Matematik 5 och Matematik – specialisering. 

      Läroplanerna kommer att granskas genom en innehållsanalys, även kallad dokument- 

eller textanalys, en metod som Larsen (2009, s. 101) menar används med syftet att ”iden-

tifiera mönster, samband och gemensamma drag eller skillnader”. Då uppsatsens fokus 

ligger på att skapa en helhetsbild över de respektive dokumenten, kommer innehållsana-

lysen vara av kvalitativ art. Målet är således att få ett övergripande perspektiv över den 

kunskapssyn och de didaktiska övervägandena som framträder i styrdokumenten, snarare 

än att exempelvis beräkna förekomsten av vissa värdeord.  

     Innehållsanalysen beskrivs av Krippendorff (2013) som ett forskningsverktyg som 

används för att kunna dra reproducerbara och legitima slutsatser utifrån en eller flera 

texter (eller dylikt), givet deras kontext. Denna analysmetod är vanlig inom det 

pedagogiska forskningsområdet och omfattas enligt Krippendorff av följande ramverk: 

                                                                 

 
2 Ämnesplanerna för DP:s två matematikkurser kommer att behandlas som en. När en specifik kurs diskuteras kommer 
detta att tydligt framgå. 
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1. En textmängd. 

2. En forskningsfråga som analytikern ämnar att besvara genom att undersöka innehållet. 

3. En av forskaren utvald kontext inom vilken innehållet kan förstås. 

4. En analytisk konstruktion som använder sig av forskarens kännedom om textmängdens kontext.  

5. Slutsatser som ämnar att besvara frågeställningen. 

6. En legitimering av innehållsanalysen. 

 

Innehållsanalysens arbetsgång sammanfattas av Larsen (2009) på följande sätt. Arbetet 

kommer att inledas med att texterna kodas. Dessa koder kommer vidare att klassificeras 

i teman eller kategorier, för att sedan granskas efter betydelsefulla mönster. Slutligen 

kommer mönsterna att utvärderas mot existerande forskning och teorier, vilket motsvarar 

den sista punkten i Krippendorffs ramverk: en legitimering av innehållsanalysen. Hur de 

nämnda kodnings- och klassificeringsprocesserna kommer att utföras är emellertid ingen 

självklarhet, så processen beskrivs nedan i mer detalj.  

     För att ett innehåll ska kunna kodas är en grundläggande idé inom innehållsanalysen 

att små delar av texten, så kallade enheter, ska kategoriseras utifrån relevanta fenomen. 

Krippendorff (2013) menar att denna procedur kan utföras på många sätt, men en riktlinje 

är att arbetet ska utföras med de minsta möjliga enheterna som bär på den nödvändiga 

informationen för att utföra analysen (exempelvis ord). I det här fallet, givet styrdoku-

mentens och frågeställningarna komplexitet, kommer enheterna att bestå av meningar och 

fraser. Meningar kan i sin tur delas upp i fler enheter. Ett exempel på en sådan division är 

meningen ”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att fördjupa och bredda sina 

kunskaper i matematik samt utveckla sin kreativitet” som kan klassificeras på två sätt: ”I 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper i 

matematik” samt ”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin kreati-

vitet”.  

     Initialt görs en kategorisk distinktion mellan enheterna, där enheterna enligt 

Krippendorff definieras utifrån deras tillhörighet i en klass eller kategori. Dessa 

kategorier består av de tio komponenter som utgör van den Akkers ”curricular spider 

web”. Inom dessa grupper kommer enheterna vidare att klassificeras utifrån relevanta 

teman. Ett exempel på denna process kan vara de två tidigare nämnda enheterna som båda 

klassificeras utifrån deras tillhörighet i Syften och lärandemål-kategorin (se tabell 2). 

Inom den klassen kan dock enheterna vidare klassificeras i olika grupper, exempelvis att 
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den andra enheten kan beskrivas utifrån temat ”generella färdigheter”, vilket inte den 

första enheten kan. 

      Datamängden begränsas till en hanterbar delmängd av enheter som är representativa 

för uppsättningen av alla enheter, det som Krippendorff benämner som sampling (2013, 

s. 112). I detta fall innebär sampling att all den textmängd som inte specifikt berör 

matematikämnet sorteras bort. För att transformera texten och enheterna till analyserbara 

representationer kommer enheterna därefter att kodas utifrån den givna kontexten. För att 

göra en så korrekt tolkning och kodning som möjligt av enheten ”Undervisningen i ämnet 

matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt” kan 

exempelvis eventuellt kommentarsmaterial till ämnesplanen att användas som stöd. 

Denna process kommer att utföras med båda ämnesplaner, för att till sist kunna jämföras 

med varandra.  

     Efter att ha fått fram det analyserbara datamaterialet, kommer slutsatser att dras utifrån 

kontexten och en abduktiv slutledningsförmåga (Krippendorff, 2013). Med detta menas 

att den enklaste och troligaste slutsatsen utifrån den tillgängliga informationen kommer 

att identifieras, en slutsats som alltså är trolig men inte helt kan verifieras. För att 

emellertid legitimera slutsatserna kommer de att utvärderas, i enighet med det avslutande 

steget i Larsens beskrivna arbetsgång, mot existerande forskning och teorier. 

4.2 Kritisk granskning av studiens metod 

Vid en utvärdering av kvaliteten i en undersökning brukar undersökningens validitet och 

reliabilitet att diskuteras. Med validitet menas studiens relevans eller giltighet, exempel-

vis att datan som samlats in är relevant för den frågeställningen man valt (Larsen, 2009). 

Med andra ord vill man veta om arbetet faktiskt undersöker det den ämnar att undersöka. 

Reliabiliteten rör istället frågor kopplade till undersökningens korrekthet och precision, 

det vill säga om undersökningen är tillförlitlig eller inte. Enligt Krippendorff (2013) är 

reproducerbarhet den högsta formen av reliabilitet. Om samma studie hade utförts flera 

gånger, eller av olika forskare vid olika tidpunkter och med olika förutsättningar, hade 

man uppnått samma resultat? Om svaret är ja på den frågan, visar studien på hög reliabi-

litet. 

     Då en innehållsanalys innebär en avsaknad av direkt observerade bevis, kan validiteten 

vara svår att uppnå i praktiken (Krippendorff, 2013). I detta fall har emellertid innehållet, 

det vill säga de officiella styrdokumenten från Skolverket och IBO, noga valts ut för att 
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datamaterialet ska vara relevant för frågeställningarna. Eventuella slutsatser kommer 

dessutom vara öppna för granskning och ämnas att upprätthållas inför oberoende bevis så 

som existerande forskning och teorier, något som Krippendorff förklarar ger hög validitet. 

     För att studien ska uppnå hög reliabilitet kommer metoden att förankras i etablerade 

läroplansteorier och med ett tydligt analysverktyg. På så sätt skulle studien kunna uppre-

pas med liknande mätinstrument. Samtidigt kvarstår det faktum att analysen endast kom-

mer att utföras av en person, och att analyser av texters innehåll omöjligen kan ske helt 

objektivt och heltäckande. Genom att utvärdera slutsatserna gentemot andra vetenskap-

liga arbeten och teorier kommer dock reliabiliteten, precis som validiteten, att kunna 

stärkas.  

5 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet från undersökningen, med utgångspunkt i de tio kompo-

nenter som utgör Akkers ”curricular spiderweb”, att presenteras. Inledningsvis kommer 

den övergripande synen på varför elever lär sig matematik i respektive utbildningssystem 

att lyftas fram, det vill säga vilken funktion som skolmatematiken fyller. Därfter kommer 

resultatet gällande läroplanens övriga aspekter, det vill säga matematikundervisningens 

organisering, att presenteras. 

5.1 Övergripande principer 

Efter en analys av båda ämnesplanerna har fyra funktioner som skolmatematiken anses 

fylla identifierats, funktioner som är synliga i båda ämnesplanerna men i varierande grad. 

Innan dessa funktioner presenteras, är det dock värt att notera att matematiken som ämne 

enligt den svenska ämnesplanen anses ha utvecklats utifrån två mänskliga aspekter: ”såväl 

ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust” (Skolverket, 2021, s. 1). 

Dessa två aspekter märks även i uppdelningen av DP:s matematiska kurser Applications 

and interpretation, som främst syftar till att använda matematiken som ett verktyg för att 

beskriva världen och lösa praktiska problem, och Analysis and approaches, där det läm-

nas utrymme för det mer teoretiska och abstrakta matematiska innehållet. 

     Den första funktionen som skolmatematiken anses fylla är som förberedelse inför 

elevernas kommande arbetsliv, både som ämne i sig och som ett medel inom andra 

discipliner. I den svenska ämnesplanen beskrivs exempelvis matematik som ett ”verktyg 
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inom vetenskaper och yrkesliv” samt att det är ett ämne med en ”avgörande roll inom 

naturvetenskap” (2021, s. 1). Anknytningen till yrkeslivet är särskilt framträdande i den 

svenska ämnesplanens syfte, vilket kommer att presenteras i nästa avsnitt.  

    I DP:s ämnesplan beskrivs matematiken att ha utvecklats i respons till andra discipli-

ners behov. Vidare menar ämnesplanen att matematiken är vetenskapens språk och utgör 

en central komponent i vetenskapliga och teknologiska utvecklingsområden. Särskilt 

betonas den teknologiska aspekten i Analysis and Interpretation-kurserna, som ”erkänner 

den ökande roll som matematik och teknologi spelar i ett brett spektrum av discipliner i 

en datarik värld” (2019b, s. 8, min översättning). Att digitaliseringen inneburit ett ökat 

behov av matematisk kunskap är ett perspektiv som också framgår i den svenska ämnes-

planen, då digitaliseringens utveckling beskrivs ha medfört att matematik används i allt-

mer komplexa områden.  

     Enligt båda ämnesplanerna framträder en bild av matematisk kunskap som nödvändig 

för framtida arbetskraft och den teknologiska utvecklingen. En ytterligare aspekt av denna 

funktion som DP:s ämnesplan betonar är mötet med de ”moraliska och etiska övervägan-

dena som influeras av matematiken och som kommer att assistera elever i deras förbe-

redelse inför framtida globala arbetsplatser” (2019a & 2019b, s. 12, min översättning). 

Denna aspekt synliggörs dock inte i den svenska ämnesplanen.  

     Även om den teknologiska utvecklingen har lett till ett ökat behov för matematisk 

kunskap, understryker DP:s ämnesplan att detta behov inte är ett nytt påfund: 

 

Despite recent advances in the development of information and communication 

technologies, the global exchange of mathematical information and ideas is not a new 

phenomenon and has been essential to the progress of mathematics. […] Mathematics can 

transcend politics, religion and nationality, and throughout history great civilizations have 

owed their success in part to their mathematicians being able to create and maintain 

complex social and architectural structures. (2019a & 2019b, s. 9) 

 

Kunskaper inom matematik anses således vara ett framgångskoncept för ett lands utveckl-

ing, och inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta leder oss vidare till den andra 

funktionen som matematikundervisningen enligt ämnesplanerna anses fylla. 

     Den andra funktionen som framträder i respektive ämnesplaner är skolmatematiken 

som förberedelse inför elevers kommande samhällsdeltagande. Denna aspekt synliggörs 

i följande citat ur DP:s ämnesplan:  

 



 22 

An important aspect of the mathematics courses is that students develop the ability to 

systematically analyze situations and can recognize the impact that mathematics can have on 

the world around them. An awareness of how mathematics can be used to represent the truth 

enables students to reflect critically on the information that societies are given or generate, and 

how this influences the allocation of resources or the choices that people make. (2019a & 2019b, 

s. 9-10) 

 

Genom matematiken beskrivs elever utveckla förmågan att kritiskt reflektera över deras 

omvärld och den information som sprids i samhällen. Enligt DP:s ämnesplan framträder 

alltså en av matematikundervisningens funktioner som förberedelse för elevers kom-

mande roll som en kritiskt reflekterande samhällsmedborgare. Denna roll beskrivs också 

som en ledande sådan i samhället: 

 

Politics has dominated the development of mathematics, to develop ballistics, navigation 

and trade, and land ownership, often influenced by governments and leaders. Many early 

mathematicians were political and military advisers and today mathematicians are integral 

members of teams who advise governments on where money and resources should be 

allocated. (2019a & 2019b, s. 9). 

 

Matematikundervisningens samhälleliga funktion framträder också i den svenska ämnes-

planen. Elever ska exempelvis utveckla kunskaper om ”matematikens betydelse och an-

vändning [...] i ett [...] samhälleligt sammanhang” (2021, s. 1) och utveckla förmågan att 

lösa problem och använda matematiken i samhällslivet. Vidare tydliggör kommentar-

materialet3 till ämnesplanen att denna aspekt även kan omfattas av modelleringsförmågan: 

 

Modelleringsförmåga innebär att kunna formulera en matematisk beskrivning – modell – 

utifrån en realistisk situation. Denna situation kan till exempel vara problem eller uppgifter 

inom karaktärsämnena samt problem eller situationer relevanta för privatekonomin eller 

med relevans för deltagandet i samhällslivet. (Skolverket, 2011a, s. 2)  

 

Närmare detaljer på elevers deltagande i samhällslivet, om detta omfattar en kritiskt re-

flekterande roll eller en ledande sådan, ges dock aldrig. Till skillnad från DP:s ämnesplan, 

som bland annat diskuterar möjligheter för elever att matematiskt engagera sig i globala 

frågor, framträder inte heller en synlig internationell dimension på den samhälleliga funk-

                                                                 

 
3 Notera att detta kommentarmaterial ej har uppdaterats gällande år 2021:s revidering av ämnesplanen i matematik. 
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tionen. Däremot framträder denna syn när det kommer till matematikens kulturella arv, 

vilket leder oss till matematikundervisningens nästa funktion. 

     Den tredje funktionen som skolmatematiken anses fylla är förmedlingen av ett kultu-

rellt och historiskt arv. I den svenska ämnesplanen beskrivs matematik bära på ”en fler-

tusenårig historia med bidrag från många kulturer” (2021, s. 1). En liknande formulering 

används i DP:s ämnesplan, då grunderna till den moderna matematiken beskrivs ha lagts 

av olika civilisationer, exempelvis den indiska, grekiska och arabiska, för flera sekler 

sedan. Denna funktion framträder således, om än svagt, i båda ämnesplanerna. 

     Vidare betraktar båda ämnesplanerna den matematiska kommunikationen som ett in-

ternationellt språk. Det är dock inte bara den matematiska kommunikationen som under-

visningen sägs utveckla, åtminstone inte enligt DP:s ämnesplan. Ämnet förväntar också 

utveckla ”starka skriftliga, verbala och grafiska kommunikativa färdigheter” (2019a & 

2019b, s. 12, min översättning) generellt, liksom elevers kreativitet och ett kritiskt och 

komplext tänkande. Syftet med att utveckla dessa generella färdigheter kan dels tolkas 

utifrån ett yrkesmässigt sammanhang, det vill säga att det handlar om förmågor som 

värderas på framtida arbetsplatser. Det kan dock tolkas på ett annat sätt, som går i linje 

med ytterligare en funktion som identifierats i ämnesplanerna. 

      Den fjärde funktionen som framträder, särskilt i ljuset av DP:s uttryckliga syfte att 

utveckla en matematisk lust och nyfikenhet hos eleverna, är matematikundervisningens 

roll i elevers personliga utveckling. Med tanke på att kreativitet är den enda specifikt icke-

matematiska kompetens som nämns i den svenska ämnesplanen, samt att den lustfyllda 

aspekten saknas, är dock denna funktion mindre framträdande i det svenska dokumentet.  

     I detta avsnitt har den övergripande synen på varför elever lär sig matematik enligt de 

två ämnesplanerna presenterats. Fyra funktioner har identifierats med olika betonings-

grad: skolmatematiken som en förberedelse inför elevers kommande arbetsliv, inför deras 

kommande samhällsdeltagande, som en förmedling av ett historiskt och kulturellt arv 

samt som ett medel för personlig utveckling. Dessa funktioner kommer vidare att synlig-

göras i de kommande avsnitten, då en fördjupning av resterande aspekter av läroplanen 

sker. 
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5.2 Syften och lärandemål 

När det kommer till matematikämnets syften och lärandemål, tycks de två utbildnings-

systemen ha många likheter. Sammanfattningsvis kan undervisningen i båda ämnesplaner 

anses sträva efter att: 

 

o utveckla elevers förståelse för matematikens natur, begrepp, logik och metoder; 

o utveckla elevers förmåga och självförtroende när det kommer till problemlösning och 

användning av matematik i olika sammanhang; 

o utveckla elevers kreativitet; 

o utveckla elevers kunskaper om matematikens betydelse och användning inom andra ämnen samt 

i ett historiskt och samhälleligt sammanhang; 

o ge elever möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer och i olika sammanhang; 

o utveckla elevers förmåga att använda sig av teknologi i matematiken. 

o utveckla den matematiska förståelse individuellt och i samspel med andra.4 

(Skolverket, 2021; IBO, 2019a & 2019b) 

 

Några skillnader kan emellertid uppmärksammas. Ett exempel är den starkare betoningen 

på matematikundervisningen som en förberedelse inför elevers kommande arbetsliv i den 

svenska ämnesplanen. Syftet med undervisningen beskrivs bland annat ge elever möj-

lighet att utveckla förmågan att ”använda matematik i [...] yrkeslivet” och utveckla 

kunskaper om matematikens betydelse och användning i ”ett yrkesmässigt” sammanhang 

(2021, s. 1). Denna uttryckliga anknytning till arbetslivet är inte lika omfattande i DP:s 

ämnesplan. Däremot betonas andra aspekter när det kommer till syftet med ämnes-

studierna, till exempel att elever ska: 

 

 develop a curiosity and enjoyment of mathematics, and appreciate its elegance and power; 

 appreciate the moral, social and ethical questions arising from the work of mathematicians and 

the applications of mathematics; 

 develop the ability to reflect critically upon their own work, and the work of others. 

(2019a & 2019b, s. 22) 

 

Vidare förväntas elever själva bli uppmuntrade till att själva identifiera nödvändiga 

färdigheter, både ämnesspecifika och sådana som kan överföras till andra ämnen. Utöver 

                                                                 

 
4 Detta syfte framträder i kommentarmaterialet till den svenska ämnesplanen.  
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detta framträder också en internationell aspekt i DP:s ämnesplan, då elever beskrivs få 

möjlighet att lära sig ”uppskatta matematikens universella utbredning och dess multikul-

turella, internationella [...] perspektiv” samt ”överföra färdigheter till alternativa situat-

ioner, till andra kunskapsområden och till framtida utvecklingsområden i deras lokala och 

globala samfund” (2019a & 2019b, s. 22, min översättning). Denna aspekt tydliggörs inte 

i den svenska ämnesplanen. 

     Om man istället vänder blicken mot de mål som framträder i den svenska ämnes-

planen, är det sex matematiska förmågor som står i centrum: begreppsförståelse, resone-

mang, modellering, problemlösning, procedur samt kommunikation. Dessa förmågor lig-

ger till grund för kunskapskriterierna. Tittar man istället på DP:s ämnesplan är det sex så 

kallade ”assessment objectives” som elever förväntas demonstrera vid avslutad kurs: 

’knowledge and understanding’, ’problem solving’, ’reasoning’, ’communication and in-

terpretation’, ’technology’ samt ’inquiry approaches’. Kursernas bedömningsmoment 

baseras på dessa områden. 

     En jämförelse mellan de matematiska förmågor som svenska elever förväntas utveckla 

och de så kallade ”assessment objectives” som IB-eleverna förväntas kunna demonstrera 

har sammanställts i tabell 3. 

 

Svenska matematiska förmågor Inkluderas i följande ”assessment objective” 

Förmåga att tillämpa, formulera och utvärdera 

matematiska modeller.* 

Communication and interpretation* 

Förmåga att föra och följa matematiska 

resonemang. 

Reasoning 

Förmåga att analysera och lösa problem med 

hjälp av matematik. 

Problem solving 

Förmåga att kommunicera matematik muntligt, 

skriftligt och i handling. 

Communication and interpretation 

Förmåga att hantera producerer och lösa 

uppgifter av standardkaraktär med och utan 

verktyg. 

Knowledge and Understanding; 

Technology 

Förmåga att använda och beskriva matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp 

Knowledge and Understanding 

 

* Huruvida elever också förväntas demonstrera tillämpningen av redan givna modeller framgår inte i DP:s 

ämnesplan. 

 

Tabell 3. En jämförelse mellan de svenska matematiska förmågorna  

och DP:s ”assessment objectives”. 

 

Här framgår det att alla de svenska förmågorna kan anses inkluderas i motsvarande DP-

område, med visst undantag för den aspekt inom modelleringsförmågan som omfattar 
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tillämpning av givna matematiska modeller. I ’Communication and Interpretation’-målet, 

som omfattar elevers förmåga att omvandla realistiska kontexter till matematiska mo-

deller och utvärdera dessa såväl som att kommunicera matematik skriftligt och grafiskt, 

inkluderas både den svenska ämnesplanens modellerings- och kommunikationsförmåga. 

Likadant kan både procedur- och begreppsförmågan anses inkluderas i ’Knowledge and 

understanding’. Den aspekt av procedurförmågan som behandlar verktyg inkluderas i 

’Technology’. 

     Det finns dock ett mål i DP:s ämnesplan som inte har en solkar motsvarighet bland de 

svenska förmågorna: 

 

Inquiry approaches: investigate unfamiliar situations, both abstract and from the real 

world, involving organizing and analyzing information, making conjectures, drawing 

conclusions, and testing their validity. (2019b, s. 23) 

 

Till viss del kan detta mål anses omfattas av exempelvis resonemangsförmågan, som i 

kommentarmaterialet beskrivs beröra elevens förmåga att till exempel ”testa, föreslå, 

förutsäga [och] gissa” (Skolverket, 2011a, s. 3). Men denna undersökande aspekt framgår 

också i DP:s ’Technology’-mål, som omfattar användningen av digitala verktyg både som 

ett medel för att lösa uppgifter och som ett medel för att utforska nya idéer. Detta saknas 

bland de svenska förmågorna, då användningen av digitala verktyg beskrivs begränsas 

inom procedursförmågan.   

5.3 Innehåll 

Ett försök att ge en överblick över det centrala innehåll i de respektive svenska kurserna 

som inkluderas i DP-kurserna kan ses i tabell A.1, A.2 samt A.3 (se bilaga).5 Kursen 

Matematik – specialisering innefattas inte i denna sammanställning då dess centrala inne-

håll beskrivs kunna variera. Vissa av de matematikområden som benämns kunna utgöra 

kursinnehållet inkluderas dock i Analysis and Approaches (HL), så som linjär algebra, 

differentalekvationer och analytisk geometri. 

     I tabellerna har varje kursområde som anses inkluderas i respektive DP-kurs markerats 

med symbolen ’’. Vid de fall där området till stor del anses inkluderas har symbolen 

                                                                 

 
5 Denna sammanställning följer utformningen av IBO:s rapport (2018) för lättare kunna jämföra resultaten. 
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’*’ använts.6 Ett exempel på ett sådant fall är det centrala området i matematik 3c som 

berör ”bevis och användning av cosinus-, sinus-och areasatsen”. Eftersom dessa satser 

inkluderas i samtliga DP-kurser, men det inte specifikt nämns något om bevisen, markeras 

detta område med ett ’*’. 

     Något som skiljer ämnesplanerna åt är att samtliga svenska kurser omfattar det cen-

trala området ”Problemlösning, verktyg och tillämpningar”. Problemlösning beskrivs 

nämligen i den svenska ämnesplanen vara ett medel såväl som ett mål, vilket i kommen-

tarmaterialet förtydligas med hänvisning till att problemlösning är ”ett medel för att 

utveckla övriga matematiska förmågor” (Skolverket, 2011a, s. 2). Det är således inte bara 

en förmåga som elever förväntas utveckla under matematikundervisningen, utan också en 

del i det centrala innehållet. Detta är inte fallet för DP:s ämnesplan, även om problem-

lösning inkluderas i andra avsnitt så som i syftet och som ett ”assessment objective”. 

Detta gäller också tillämpningen av matematiska modeller, som däremot utgör ett centralt 

innehållsområde i Applications and Interpretation SL och HL, samt matematiska problem 

med anknytning till matematikens kulturhistoria. Även om det senare inte beskrivs som 

ett uttryckligt innehållsmål i DP:s ämnesplan, finns det många förslag på historiska och 

kulturella perspektiv som kan presenteras i samband med ett specifikt innehåll. Ett exem-

pel på ett sådant förslag, kopplat till det område som berör cosinus-, sinus- och areasatsen, 

är: 

 

Diagrams of Pythagoras’ theorem occur in early Chinese and Indian manuscripts. The 

earliest references to trigonometry are in Indian mathematics; the use of triangulation to 

find the curvature of the Earth in order to settle a dispute between England and France over 

Newton’s gravity. (2019b, s. 43) 

 

I likhet med den svenska ämnesplanen inkluderas dock digitala verktyg i det centrala 

innehållet, med undantag för programmering som verktyg. 

     En granskning av tabellerna A.1, A.2 och A.3 visar att det finns skiljaktigheter mellan 

de svenska kursplanerna och deras motsvarande DP-kurser (se tabell 1), men att en över-

vägande del av innehållet inkluderas i det internationella programmet. I matematik 3c 

introduceras dock derivatabegreppet och definitioner av cosinus och sinus utifrån enhets-

cirkeln, vilket saknas i Applications and Interpretation SL. I matematik 4 förväntas elever 

                                                                 

 
6 Detta tillvägagångssätt sker i enighet med utformningen av IBO:s rapport (2018). 
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bland annat arbeta med komplexa tal, vilket saknas i Analysis and Approaches SL. I 

matematik 5 utgör logisk och diskret matematik ett arbetsområde, som inte heller täcks 

av Applications and Interpretation HL (dock av Analysis and Approaches HL). Dessa 

skiljaktigheter får delvis sin förklaring då de olika ämnena som berörs i kurserna jämförs. 

Utöver det centrala område som benämns ”problemlösning, verktyg och tillämpningar”, 

har det centrala innehållet i matematik 3c och 4 delats upp i områdena ”aritmetik, algebra 

och funktioner” samt ”trigonometri”, medan det centrala innehållet i matematik 5 delas 

upp i områdena ”trigonometri” och ”logik och diskret matematik”. Samtliga DP-kurser 

utgår från de fem områdena ”tal och algebra”, ”funktioner”, ”geometri och trigonometri”, 

”statistik och sannolikhet” samt ”analys”. Dessa områden, med särskild betoning på 

arbetsområdena trigonometri, analys och funktioner, beskrivs utgöra en traditionell för-

beredande kurs inför universitetsstudier. Särskilt skiljer sig det centrala innehållet som 

berör statistik och sannolikhet mellan de två ämnesplanerna då detta område enbart täcks 

av matematik 1- och matematik 2-kurserna. Linjär algebra är ytterligare ett område som 

berörs i båda DP-kurser på avancerad nivå, men som saknas i alla kurser förutom 

(eventuellt) Matematik – specialisering. 

      Avslutningsvis är de tolv matematiska koncepten (approximation; change; patterns; 

equivalence; generalization; modelling; quantity; relationships; representation; space; 

validity och systems) unikt för DP:s ämnesplan och det centrala innehållet. Till varje 

arbetsområde presenteras dessutom innehållsspecifika konceptuella förståelser som utgår 

från dessa tolv koncept.  

5.4 Lärarens roll 

Lärarens roll i matematikundervisningen berörs inte uttryckligen i den svenska ämnes-

planen. I DP:s ämnesplan skildras den desto tydligare. Den internationella organisationen 

beskriver läraren som någon som till en början ger väsentlig vägledning till eleverna för 

att sedan gradvis uppmuntra dem till att bli mer självständiga i deras tänkande och 

utforskande. Vidare förväntas matematikläraren skapa en lärandemiljö med betoning på 

det undersökande arbetssättet, den konceptuella förståelsen och användningen av tekno-

login samt en lärandemiljö där elever känner sig bekväma med att ta risker. Genom 

teknologin beskrivs särskilt att läraren ska kunna förklara eventuella missförstånd, stödja 

lärandet med hjälp av visualisering och betona samband mellan olika matematiska repre-

sentationer och metoder. 
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     IB-lärarens viktiga roll understryks vid arbetet med det internt bedömda arbetet, det 

som kallas ”mathematical exploration”. Där förväntas läraren ge lämplig vägledning 

under arbetets alla faser, exempelvis genom att elever hänvisas till mer effektivt under-

sökande tillvägagångssätt, föreslå lämpliga informationskällor, indikera eventuella brister 

i arbetet samt ge feedback på ett utkast innan den slutgiltiga inlämningen (IBO, 2019a & 

2019b). 

5.5 Lärandeaktiviteter 

I den svenska ämnesplanen framgår det att undervisningen förväntas ”innehålla varierade 

arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del” (2020, s. 1). Ett 

förtydligande av vad som menas med detta varierande arbetssätt hittas i kommentar-

materialet för Gy11:s ämnesplan i matematik (Skolverket, 2011a, s.10):  

 

När det gäller variation av arbetssätt, dvs. den metod läraren använder sig av för att eleverna ska 

utveckla de matematiska förmågorna, finns det också många möjligheter att skapa variation. Detta kan 

bland annat åstadkommas genom val av olika uttrycksformer och i form av olika typer av 

undersökningar, laborationer och konstruktioner. Om undersökningar görs både med och utan digitala 

verktyg och interaktiva medier ökar variationsgraden ytterligare. Varierade arbetssätt stimulerar också 

flera sinnen och flera sätt att tänka. 

 

Enligt den svenska ämnesplanen tycks det således vara variationen av aktiviter i sig, 

snarare än enskilda specifika aktiviteter, som utvecklar elevernas matematiska tänkande 

och kunskap. Även en innehållslig variation förespråkas i kommentarmaterialet, med hän-

visning till den matematikdidaktiska forskningen inom variationsteorin och den gren som 

kallas för Learning Study. Denna teori utgår från att elever ”endast kan få syn på en 

egenskap hos ett begrepp om det presenteras i ljuset av en variation” (Skolverket, 2011a, 

s. 11).     

     En specifik hänvisning till variation som en nyckel i elevernas lärande nämns inte i 

DP:s ämnesplan. Däremot tas liknande aktiviteter såsom användningen av teknologi och 

ett undersökande arbetssätt upp. Det matematiskt undersökande arbetssättet som skulle 

utgöra ”en del” av undervisningen enligt den svenska ämnesplanen ges större utrymme i 

DP:s ämnesplan, både genom att utgöra en specifik förmåga som elever förväntas kunna 

demonstrera i slutet av kurserna, men också genom att tillhöra en av de så kallade 

”approaches to the teaching and learning of mathematics”, tillsammans med matematisk 



 30 

modellering och de tolv matematiska koncepten (samt matematisk bevisföring i kursen 

Analysis and Approaches). Utöver detta beskrivs elever få möjligheten att möta situat-

ioner som en yrkesverksam matematiker skulle arbeta med, något som skulle kunna ge 

dem möjlighet att reflektera kring deras eget matematiklärande.  

5.6 Material och resurser 

En viktig resurs som framträder i båda ämnesplaner är just teknologin och digitala 

verktyg.7 Inom den svenska ämnesplanen inkluderas användningen av digitala verktyg 

både i procedurförmågan och som ett eget centralt innehåll, samt beskrivs i ämnets syfte 

vara ett medel för ett fördjupat matematikkunnande och ett medel för att utvidga 

områdena där matematiken används.  

     Vid konsultation av kommentarmaterialet framgår det att digitala verktyg också 

omfattas av det varierande arbetssättet som ämnesplanen föreskriver. Användningen av 

teknologin kan således förväntas medföra ett nytt perspektiv på matematiska egenskaper 

och på så sätt utvecka elevers matematiska förståelse. Emellertid förtydligar kommentar-

materialet att användandet av teknologi i viss mån avser ”verktyg som används i rent 

pedagogiskt syfte i undervisningen, men framförallt verktyg som i sig används för 

matematik och låter eleverna exempelvis utföra omfattande beräkningar eller visualisera 

data och samband” (Skolverket, 2011a, s. 12). I den svenska ämnesplanen betonas alltså 

en syn på teknologin som ett matematiskt verktyg, såsom programmering, snarare än ett 

matematikdidaktiskt verktyg.  

     I DP:s ämnesplan inkluderas digitala verktyg i kursernas centrala områden och, till 

skillnad från den svenska ämnesplanen, som ett enskilt ”assessment objective”. DP:s 

ämnesplan betonar användningen av teknologi som ett effektivt verktyg för både matema-

tisk kommunikation, matematisk tillämpning och matematikinlärningen. Synen på digi-

tala verktyg som ett matematikdidaktiskt verktyg framträder tydligare i DP:s ämnesplan 

än den svenska, då teknologin i DP :s ämnesplan sammanfattningsvis beskrivs att: 

 

o ha stöttat och fört matematikundervisningen och lärandet framåt, 

o ha potential att göra matematik mer tillgängligt och motiverande för ett större antal elever, 

                                                                 

 
7 Den svenska ämnesplanen beskriver också att undervisningen ska ske ”med verktyg som används inom 
karaktärsämnena” (Skolverket, 2021a, s. 1). Vid konsultation av kommentarsmaterialet framgår det dock att denna 
aspekt av undervisningen främst förknippas med matematikkurserna inom de yrkesförberedande gymnasiala 
programmen, och är således inte av intresse för denna studie. 
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o kunna användas för att stötta det matematiska lärandet, exempelvis för att leta efter mönster och 

testa antaganden. 

(2019a & 2019b) 

Denna mer framträdande syn på teknologin som ett matematikdidaktiskt verktyg i DP:s 

ämnesplan tydliggörs ytterligare vid en jämförelse mellan de digitala verktyg som nämns 

i de respektive ämnesplanerna. I den svenska nämns exempelvis symbolhanterande verk-

tyg och kalkylprogram, medan DP:s ämnesplan även berör digitala verktyg i form av 

simuleringar och smartboards. 

5.7 Gruppering 

Ett uttalat syfte med matematikundervisningen på DP-programmet är att elever individu-

ellt såväl som i samarbete med andra ska utveckla sin matematiska förståelse. Denna kol-

laborativa aspekt av matematikundervisningen är någonting som återkommer flera gånger 

i DP:s ämnesplan, exempelvis i användandet av teknologi för att undersöka matematiska 

koncept. Genom att fördela undervisningstimmar till det som benämns ”the toolkit” (se 

avsnitt 5.9) förväntas också fler möjligheter till samarbete och lagarbete ha skapats. Sär-

skilt uppmuntras det kollaborativa arbetssättet i det skriftliga undersökande arbetet. I detta 

moment beskriver ämnesplanen hur elever kan ta hjälp av varandra för att bolla idéer, 

hitta lämpliga ämnen och källor samt att ge varandra kamratrespons på sina texter. 

     I den svenska ämnesplanen nämns inget explicit om samarbete. Vid en konsultation 

av kommentarmaterialet framgår däremot att samarbete ses som en del i den varierade 

arbetsformen som förespråkas: 

 

Forskningsresultat och erfarenhet visar att en matematikundervisning som är varierad både till innehåll och 

till form främjar alla elevers kunskapsutveckling i ämnet. När det gäller arbetsformen, dvs. hur läraren 

organiserar undervisningen, kan till exempel variationen bestå i att låta eleverna arbeta med gemensamma 

uppgifter i klass eller i mindre grupper, i par, men även individuellt. Läraren kan vända sig till hela klassen, 

handleda gruppvis eller individuellt samt välja lämpliga platser. (Skolverket, 2011a., s. 10) 

 

Vidare framträder den kollaborativa aspekten i den mer omfattade beskrivningen av re-

sonemangsförmågan, där förandet av ett resonemang beskrivs innebära att ”själv och till-

sammans med andra till exempel testa, föreslå, förutsäga, gissa [...]” (Skolverket, 2011a, 

s. 3). I jämförelse med DP-programmet, särskilt med tanke på att det inte specificeras i 

den svenska ämnesplanen, kan denna aspekt emellertid anses vara något mindre fram-

trädande. 
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5.8 Plats 

DP:s ämnesplan nämner ingenting om den lärandemiljö som eleverna ska undervisas i. 

Den svenska ämnesplanen beskriver emellertid att ”när så lämpligt ska undervisningen 

ske i relevant praxisnära miljö” (2021, s. 1). Vid konsultation med kommentarsmaterialet 

framgår det dock att denna aspekt av undervisningen främst förknippas med matematik-

kurserna inom de yrkesförberedande gymnasiala programmen, och är således inte av 

intresse för denna studie.  

5.9 Tid 

I den svenska ämnesplanen beskrivs varje matematikkurs motsvara 100 poäng. Det fast-

slås emellertid inte hur många undervisningstimmar detta bör motsvara, och ingen offici-

ell timplan för gymnasieprogrammens ämnen kan konsulteras då ett sådant dokument inte 

existerar. Som tidigare nämnt garanteras emellertid elever på de svenska högskole-

förberedande gymnasieprogrammen ett antal (2180) undervisningstimmar, men detta är 

fördelat på programmens alla ämnen. 

     Undervisningstiden för de två matematikkurserna på DP-programmet beskrivs däre-

mot i större detalj. För kurser på standardnivå (”SL”) avses 150 undervisningstimmar, 

medan kurserna på avancerad nivå (”HL”) avses 240 timmar. Av denna tid förväntas 30 

timmar ägnas åt något som kallas ”the mathematical toolkit”, där elever bland annat får 

tid att utveckla sitt modellerande och sina undersökande förmågor. Upp till 15 av dessa 

timmar kan ägnas åt det interna bedömningsmomentet som kallas ”mathematical 

exploration”. Förslag på hur övriga timmar kan fördelas mellan de centrala områdena i 

DP:s matematikkurser presenteras i tabell 4.  

 

Centralt innehåll Applications and 
Interpretation 

(SL) 

Applications and 
Interpretation (HL) 

Analysis and 
Approaches (SL) 

Analysis and 
Approaches (HL) 

1. Number and 

algebra  

16 29 39 19 

2. Functions 31 42 21 32 
3. Geometry and 

trigonometry 

18 46 25 51 

4. Statistics and 

probability 

36 52 27 33 

5. Calculus 19 41 28 55 

 

Tabell 4. Rekommenderad fördelning av undervisningstimmar mellan de centrala områdena i 

kurserna Applications and Interpretation och Analysis and Approaches. 
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5.10  Bedömning 

I den svenska ämnesplanen framgår det att elevers kunskapsnivåer utvärderas utifrån spe-

cifika kunskapskrav med utgångspunkt i de sex matematiska förmågorna. För varje för-

måga bedöms eleverna efter tre kriterier, E, C, och A (se tabell 5.). För att uppnå betyget 

D måste kunskapskraven för E och till övervägande del för C vara uppfyllda, medan för 

betyget B måste kunskapskraven för C och till övervägande del för A vara uppfyllda. 

Ingen bedömning beskrivs ske externt. 

 

Förmåga E-nivå C-nivå A-nivå 
Begrepp Eleven beskriver grund-

läggande begrepp och 
samband mellan begrepp 
samt använder dem med 
tillfredsställande 
säkerhet 

Eleven beskriver ett om-
fattande antal begrepp 
och samband mellan 
begrepp samt använder 
dem med god säkerhet. 

Eleven beskriver ett om-
fattande antal begrepp 
och samband mellan 
begrepp samt använder 
dem med mycket god 
säkerhet.  

Procedur Eleven hanterar grund-
läggande procedurer och 
löser uppgifter av 
standardkaraktär med 
tillfredsställande 
säkerhet, både utan och 
med digitala verktyg. 

Eleven hanterar ett om-
fattande antal procedu-
rer och löser uppgifter av 
standardkaraktär med 
god säkerhet, både utan 
och med digitala verktyg. 
Eleven hanterar 
avancerade uttryck med 
god säkerhet. 

Eleven hanterar ett om-
fattande antal procedu-
rer och löser uppgifter av 
standardkaraktär med 
mycket god säkerhet, 
både utan och med 
digitala verktyg. Eleven 
hanterar avancerade 
uttryck med mycket god 
säkerhet.  

Problemlösning 
 

Eleven löser enkla 
problem inom kursens 
olika områden. Eleven 
bedömer resultatens 
rimlighet. 

Eleven löser relativt 
komplexa problem inom 
kursens olika områden. 
Eleven bedömer 
resultatens rimlighet. 

Eleven löser komplexa 
problem inom kursens 
olika områden. Eleven 
bedömer resultatens 
rimlighet. 

Modellering Eleven tillämpar och 
formulerar matematiska 
modeller i enkla 
uppgifter, samt 
utvärderar matematiska 
modellers egenskaper 
och begränsningar. 

Eleven tillämpar och 
formulerar matematiska 
modeller i relativt 
komplexa uppgifter, samt 
utvärderar matematiska 
modellers egenskaper 
och begränsningar.  
 

Eleven tillämpar och 
formulerar matematiska 
modeller i komplexa 
uppgifter, samt 
utvärderar matematiska 
modellers egenskaper 
och begränsningar.  
 

Resonemang Eleven för delvis under-
byggda matematiska 
resonemang och följer 
enkla matematiska 
resonemang. 

Eleven för relativt väl un-
derbyggda matematiska 
resonemang, genomför 
enkla bevis och följer 
relativt avancerade 
matematiska 
resonemang.  

Eleven för väl under-
byggda matematiska 
resonemang, genomför 
bevis och följer 
avancerade matematiska 
resonemang.  

Kommunikation Eleven uttrycker sig med 
matematiska symboler 
och andra representat-
ioner på ett i huvudsak 
fungerande sätt. 

Eleven uttrycker sig med 
matematiska symboler 
och andra representat-
ioner på ett till stor del 
tydligt och korrekt sätt.  

Eleven uttrycker sig med 
matematiska symboler 
och andra representat-
ioner på ett tydligt och 
korrekt sätt. 

 

Tabell 5. Bedömningskriterier enligt den svenska ämnesplanen. 
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För matematikkurserna i DP-programmet utförs å andra sidan bedömningen till största 

del externt, viktat till 80% av slutbetyget, utifrån centraliserade kursprov. Elever som 

läser kurser på standardnivå skriver två slutprov, medan elever som läser avancerad nivå 

skriver tre. Dessa prov är utformade för att elever ska kunna demonstrera de så kallade 

”assessment objectives” som nämndes i avsnitt 5.2. 

     Detaljer kring den externa bedömningen framgår inte i ämnesplanen, men däremot 

kring den interna bedömningen som utförs på det moment som kallas för ”mathematical 

exploration”. Detta moment består av ett skriftligt arbete där studenten undersöker ett 

matematiskt område. I likhet med de svenska högskoleförberedande programmen til-

lämpar den interna bedömningen en kriterierelaterad bedömning.  

     Efter avslutat arbete inom ”mathematical exploration” bedöms eleven utifrån kriterier 

inom fem olika områden: presentation, matematisk kommunikation, personligt engage-

mang, reflektion och användningen av matematik. Då det sista området är det enda om-

råde där studenten bedöms utifrån hela sju kriterier, viktas denna del tyngst (se tabell 6). 

Lärarens bedömning modereras sedan av en extern bedömare.  

 

Nivå av uppfyllelse Nivåbeskrivning (SL) Nivåbeskrivning (HL) 
 

0 
The exploration does not reach the 
standard described by the descriptors 
below. 

The exploration does not reach the 
standard described by the descriptors 
below. 

1 Some relevant mathematics is used. Some relevant mathematics is used. 

 
2 

Some relevant mathematics is used. 
Limited understanding is demonstrated. 

Some relevant mathematics is used. 
Limited understanding is demonstrated. 

 
3 

Relevant mathematics commensurate with 
the level of the course is used. Limited 
understanding is demonstrated. 

Relevant mathematics commensurate 
with the level of the course is used. 
Limited 
understanding is demonstrated. 

 
 

4 

Relevant mathematics commensurate with 
the level of the course is used. The 
mathematics explored is partially correct. 
Some knowledge and understanding are 
demonstrated. 

Relevant mathematics commensurate 
with the level of the course is used. The 
mathematics explored is partially correct. 
Some knowledge and understanding are 
demonstrated. 

 
 
 

5 

Relevant mathematics commensurate with 
the level of the course is used. The 
mathematics explored is mostly correct. 
Good knowledge and understanding are 
demonstrated. 

Relevant mathematics commensurate 
with the level of the course is used. The 
mathematics explored is correct and 
demonstrates sophistication or rigour. 
Thorough knowledge and understanding 
are demonstrated. 

6 Relevant mathematics commensurate with 
the level of the course is used. The 
mathematics explored is correct. Thorough 
knowledge and understanding are 
demonstrated. 

Relevant mathematics commensurate 
with the level of the course is used. The 
mathematics explored is precise and 
demonstrates sophistication and rigour. 
Thorough knowledge and understanding 
are demonstrated. 

 
Tabell 6. Bedömningskriterier för området ”use of mathematics” i det skriftliga arbetet som 

benämns ”mathematical exploration” (2019a, 2019b, s. 87-88).  
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     Ovan har den summativa aspekten av bedömning berörts. Den formativa bedömningen 

är enbart något som nämns i DP:s ämnesplan, där det omfattas av en korrekt och 

användbar feedback om lärandet som äger rum, i syfte att utveckla elevers matematiska 

förståelse och förmågor. Denna formativa feedback beskrivs som meningsfull även för 

lärare, då det är ett sätt att kontrollera utvecklingen mot kursens mål och således kan 

förbättra undervisningskvaliteten. 

 

6 Diskussion 

I föregående avsnitt presenterades de respektive ämnesplanernas syn på skolmatemati-

kens funktion och matematikundervisningens organisation utifrån de tio komponenterna 

i Akkers ”curricular spiderweb”. I detta avsnitt kommer resultatet att sammanfattas, dis-

kuteras och utvärderas gentemot rådande samhällsnormer, läroplansteorier och med en 

matematikdidaktisk bakgrund. Under diskussionens gång kommer ämnesplanernas cen-

trala likheter och skillnader gällande synen på skolmatematiken att identifieras och pla-

ceras i en samtida kontext. 

     Denna diskussion delas in i flera delar. Inledningsvis kommer diskussionen utgå från 

skolmatematikens funktion enligt de två ämnesplanerna, det vill säga svaret på varför 

elever ska lära sig matematik. Därefter kommer de övriga läroplanskomponenterna gäl-

lande matematikundervisningens organisation att fungera som utgångspunkt. 

     Vissa aspekter som berör matematikundervisningens organisering behöver ses i ljuset 

av de traditioner som ämnesplanerna härstammar från. Denna diskussion kommer således 

ske på två läroplansnivåer. Först kommer de aspekter gällande matematikundervisningens 

syften och lärandemål, innehåll, grupperingar, lärandeaktiviteter, material och resurser att 

diskuteras utifrån det urval av matematiska kunskaper och värden som kännetecknar 

läroplanerna. Sedan kommer de resultat som rör lärarens roll i matematikundervisningen, 

undervisningstiden och bedömningen av matematikkunskaper att diskuteras utifrån läro-

planens utformning och olika läroplanstraditioner. På så sätt kommer diskussionen å ena 

sidan organiseras på det plan som Lundgren beskriver läroplanens första nivå, där urvalet 

av kunskaper, värderingar och erfarenheter studeras utifrån samhällets rådande ideal och 

föreställningar.  Å andra sidan kommer resultatet diskuteras på det plan som Lundgren 

kallar för läroplanens andra nivå, det vill säga frågor som är kopplade till läroplanens 

utformning och hur utbildningen ska styras.  
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     Avslutningsvis kommer studiens resultat att jämföras med den rapport på samma tema 

som publicerades av IBO (UK NARIC, 2018). Vidare kommer potentiella forsknings-

områden att lyftas fram.      

6.1 Skolmatematikens funktion 

I båda ämnesplanerna identifieras flera viktiga funktioner för matematikundervisningen. 

Genom matematikämnet anses elever förberedas inför sitt kommande arbetsliv såväl som 

sitt deltagande i samhällslivet, utveckla personliga egenskaper och ta del av ett kulturellt 

och historiskt arv. Med undantag för den senare aspekten, är denna syn på skolmatema-

tiken något som också framträder i PISA och Europeiska kommissionen: 

 

The PISA assessment measures how effectively countries are preparing students to use 

mathematics in every aspect of their personal, civic and professional lives, as part of their 

constructive, engaged and reflective 21st Century citizenship. […] PISA 2021 aims to 

consider mathematics in a rapidly changing world driven by new technologies and trends 

in which citizens are creative and engaged, making non-routine judgments for themselves 

and the society in which they live. (PISA, 2021) 

 

In recent years, the issue of competence in mathematics has become increasingly important 

and has been taken up at the highest policy level. Mathematical competence has been 

identified as one of the key competences necessary for personal fulfilment, active 

citizenship, social inclusion and employability in a knowledge society (Eurydice, 2011). 

 

Synen på matematikämnet som en förmedling av en nödvändig yrkesmässig, samhällelig 

och personlig kunskapsutveckling är alltså inte unikt för DP och den svenska ämnes-

planen. Vidare är bilden av den ökande roll som matematiken spelar i den teknologiska 

utvecklingen en uppfattning som delas av många. Redan under 1960-talet bidrog denna 

uppfattning till en stor reform av skolmatematiken, som innebar en förskjutning från 

formalbildning till att bli ett mer vetenskapscentrerat ämne. Redan då kombinerades 

också, som Skott m. fl. (2010, s. 432) beskriver, ”en gryende teknikoptimism med en 

medvetenhet om matematikens roll som leverantör av kvalificerad arbetskraft”. 

      En annan anledning bakom skolmatematiksreformen på 60-talet var det ökade 

utbildningsintresset ur ett demokratiskt och samhälleligt perspektiv. Den samhälleliga 

aspekten av matematiken är något som betonas i både DP och den svenska ämnesplanen. 

Genom matematiken ska exempelvis elever som tillämpas DP:s läroplan utveckla 
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förmågan att reflektera över sin omvärld och den information som eleverna får och ger 

som samhällsmedborgare. Här framträder en syn på matematik som ett kritiskt-demokra-

tiskt bidrag, något som började diskuteras under 60-talets matematikreform och i sam-

band med den kritiska pedagogikens framfart (Skott m. fl., 2010).  

     Särskilt sedan 80-talet har matematikundervisningens samhällsorientering varit en 

nyckelfråga i debatten kring matematik och demokrati. Efter detta kom ämnet inte bara 

att ses som en förmedlare av matematisk kunskap, utan också som ett medel för att 

kontrollera politiska och teknokratiska beslutsfattare (Skott m. fl., 2010). Denna re-

flektiva kunskapsdimension kan idag ses omfattas av begreppet ”mathematical literacy”, 

som enligt PISA (2021) ska hjälpa framtidens konstruktiva, engagerade och reflekterande 

medborgare att förstå matematikens roll i samhället och fatta välgrundade beslut. Till 

vilken utsträckning som den svenska gymnasieskolan lär ut ”mathematical literacy” är 

dock oklart. Även om skolmatematiken har en uttrycklig anknytning till samhällslivet, 

beskrivs denna samhälleliga aspekt med få detaljer. Denna bild av skolmatematiken som 

fostrare av reflekterande och kritiska samhällsmedborgare är således en bild som främst 

målas upp av DP:s ämnesplan. Denna aspekt blir än mindre framträdande i den svenska 

ämnesplanen när man jämför denne med den föregående ämnesplanen från 1994. Den 

tidigare beskrivningen av matematik som ett verktyg för att kunna följa och delta i 

beslutsprocesser i samhället (Skott m. fl., 2010) tycks nämligen ha försvunnit med åren. 

     En annan funktion som i större grad kan anses betonas i DP:s ämnesplan i jämförelse 

med den svenska är skolmatematikens roll i elevers personliga utveckling. Historiskt sätt 

är denna aspekt inte heller något nytt påfund. Matematikämnets positiva effekt på elevers 

karaktär, såsom logiskt tänkande, användes som argument för ämnet utöver dess nytta 

även för ett sekel sedan (Skott m. fl., 2010). Liknande tankegångar kring elevers logiska 

tänkande, och särskilt deras kreativitet, kan åter finnas i de aktuella ämnesplanerna. Det 

som särskilt betonas i DP:s ämnesplan är emellertid strävandet efter att skapa en 

nyfikenhet och lust kring matematiken. Denna aspekt saknas i den svenska ämnesplanen. 

Även syftet att väcka ett intresse för matematiken, ett syfte som framträder i grundskolans 

läroplan (Skolverket, 2011b), tycks ha gallrats bort.  

     När det kommer till de generella kompetenser som undervisningen ämnar att utveckla 

ligger den svenska ämnesplanen även här i underkant i jämförelse med DP. De generella 

kompetenser som beskrivs, särskilt i DP:s ämnesplan, behöver dock inte nödvändigtvis 

begränsas till den personliga utvecklingsdimensionen av matematiken. Dessa färdigheter, 
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som exempelvis även kan anses värdefulla i yrkeslivet, kommer att vidare diskuteras i 

följande avsnitt tillsammans med andra läroplansaspekter.  

6.2 Matematikundervisningens organisation 

6.2.1 Diskussion utifrån läroplanens första nivå 

 
Detta avsnitt kommer att inledas med en jämförelse av ämnesplanernas urval av 

kunskaper, för att sedan gå in på hur matematikundervisningen i övrigt beskrivs bedrivas. 

      Studiens resultat fann att en övervägande del av den svenska ämnesplanens centrala 

innehåll inkluderas i motsvarande DP-kurser. Samtidigt väcker de skillnader som ändå 

existerar frågan om elever i de respektive utbildningssystemen exempelvis erbjuds en 

likvärdig förberedelse inför högre studier. Noterbara skillnader är introduktionen av deri-

vatabegreppet, komplexa tal samt definitioner av cosinus och sinus utifrån enhetscirkeln 

i matematik 3c och 4, men som inte inkluderas i deras motsvarande DP-kurser. Å andra 

sidan finns det innehållsområden som inkluderas i DP-kurserna men inte i de svenska, till 

exempel linjär algebra och en fördjupning inom statistiken. 

     Särskilt utmärkande för DP:s ämnesplan är betoningen på den konceptuella förståelsen 

och de tillhörande matematiska koncepten som utgör läroplanens tredje dimension. Den 

konceptuella förståelsen inom matematiken beskrivs i Adding it Up (Kilpatrick m. fl., 

2001), en av de rapporter som var med och influerade milleniumskiftets skolmatematiks-

reform. Där beskrivs den konceptuella förståelsen som en av fem centrala komponenter 

som krävs för att utveckla matematisk skicklighet (”mathematical proficiency”): 

 

Conceptual understanding refers to an integrated and functional grasp of mathematical 

ideas. Students with conceptual understanding know more than isolated facts and methods. 

They understand why a mathematical idea is important and the kinds of contexts in which 

it is useful. (2001, s. 118) 

 

Den skolmatematiksreform som Adding Up var med och lade grunden för är också 

märkbar i de matematiska förmågorna och de så kallade ”assessment objectives” som 

lyfts fram i respektive ämnesplan. Exempelvis liknar förmågorna de matematiska kompe-

tenser som förespråkas i den danska KOM-rapporten (Niss & Jensen, 2002) och i 

organisationen NCTM:s officiella standards (2000). 



 39 

     Ett lärandemål som emellertid utmärker sig är det som DP benämner ”inquiry appro-

aches”. Denna aspekt får, i linje med IB:s pedagogik, ett stort utrymme i DP:s ämnesplan 

då det både behandlas som ett uttryckligt matematiskt ”assessment objective” och som ett 

tillvägagångssätt för matematikundervisningen och -inlärningen. Denna undersökande 

dimension av matematiken är inget underligt i sig, och även den svenska ämnesplanen 

betonar att ”en del” av undervisningen ska omfattas av detta arbetssätt. Men att uttrycka 

inquiry som ett ämnesspecifikt lärandemål är något som Schoenfeld och Kilpatrick (2013) 

främst förknippar med de naturvetenskapliga ämnena, på samma sätt som problemlösning 

främst förknippas med matematiken.  

     Förmågan att arbeta undersökande är något som OECD i sitt forskningsprojekt OECD 

Future of Education and Skills 2030 benämner som en ”21st century skill”, tillsammans 

med andra färdigheter såsom kreativitet, kritiskt tänkande och kommunikation (PISA, 

2021). Med tanke på OECD:s påverkan på den internationella politiken, kan denna aspekt 

komma att betonas alltmer i länders läroplaner och i ett spektrum av ämnen. Utifrån detta 

tycks DP:s beslut att låta ”inquiry approaches” utgöra ett matematikspecifikt lärandemål 

ligga i tiden, och att denna förmåga kommer att integreras än mer i den svenska ämnes-

planen är en inte alltför främmande tanke.  

      Gällande synen på på icke-ämnesspecifika färdigheter såsom ”21st century skills” är 

denna studies slutsats i linje med Sundbergs (2015) beskrivning: att Sveriges utbildnings-

politik avviker från det ökade internationella intresset för generella färdigheter. Detta är 

nämligen något som framträder i jämförelsen mellan den svenska ämnesplanen och DP:s 

dokument, där den senare betonar utvecklingen av fler ämnesöverskridande färdigheter.  

      När det kommer till hur eleverna ska lära sig, det vill säga de aktiviteter, grupperingar 

samt material och resurser som ska användas, har ämnesplanerna många likheter. Utöver 

det tidigare nämnda undersökande arbetssättet, som särskilt betonas i DP:s ämnesplan, är 

teknologin en aspekt som förespråkas få ett stort utrymme i undervisningen. Detta kan 

såklart ses som ett resultat av den teknologiska utvecklingens nära relation med mate-

matikämnet. Även teknologin som ett matematikdidaktiskt verktyg, en syn som dock inte 

är lika framträdande i den svenska ämnesplanen, är något som exempelvis organisationen 

NCTM (u.å.) beskriver som en central del i matematikundervisning och elevers matema-

tikinlärning. 
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     Den kollaborativa aspekten av matematiken är något som också omfattas av båda 

ämnesplanerna.8 Betoningen på samarbete utgör tillsammans med det undersökande 

arbetssättet  två nyckelprinciper som genomsyrar IB:s pedagogik. Dessa aspekter beskrivs 

ha sin grund i den konstruktivistiska pedagogiken som betonar att det är människor själva 

som skapar och konstruerar kunskap i interaktion med omvärlden. Utöver Piaget, som 

starkt förknippas med konstruktivismen, är även Vygotsky en ledande figur bakom IB:s 

pedagogik, som i likhet med Piaget såg lärandet som ett socialt fenomen. (IBO, 2015). 

     Med tanke på den svenska gymnasieskolans bakgrund är den konstruktivistiska peda-

gogiska strömningen även en möjlig influens till det kollaborativa, varierande och under-

sökande arbetssättet som förespråkas i den svenska ämnesplanen. Vidare förespråkas 

även en innehållslig variation i kommentarmaterialet (Skolverket, 2011a), med hänvis-

ning till den forskningsgren som kallas variationsteori. Denna teori är starkt förknippad 

med den fenomenografiska forskningstraditionen som växte fram i en svensk forskar-

grupp på 1970-talet och definierar inlärning som en förändring i hur något ses, upplevs 

eller förstås (Runesson, 2003). 

6.2.2 Diskussion utifrån läroplanens andra nivå 

I detta avsnitt kommer skillnader i matematikundervisningens organisering att diskuteras 

utifrån de respektive läroplanernas utformning. 

      En utmärkande skillnad mellan de respektive ämnesplanernas beskrivning av 

matematikundervisningen är att DP:s kursdokument innehåller omfattande timplaner och 

riktlinjer för lärarens arbete, medan dessa aspekter aldrig synliggörs i den svenska. Vidare 

framgår det att en övervägande del av DP:s bedömningsarbete, till skillnad från det 

svenska, sker externt. Detta resultat kan endast tolkas om den nord- och centraleuropeiska 

respektive engelskspråkiga läroplanstraditionen tas i beaktande. 

     I DP:s ämnesplan finner man riktlinjer för hur läraren ska arbeta med matematik-

undervisningen och en rekommenderad timplan bland annat med förslag på hur dessa 

timmar ska fördelas mellan de olika centrala innehållen. På så sätt framträder doku-

mentets funktion som en sorts manual för undervisningen. Denna syn går i linje med den 

engelskspråkiga, särskilt amerikanska, läroplanstraditionen och dess tendens att fokusera 

på undervisningens organisation. Inom denna tradition kan läroplanen närmast betraktas 

                                                                 

 
8 Notera att denna aspekt uttryckligen framträder i den svenska ämnesplanens kommentarmaterial (Skolverket, 2011a.). 
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som en mall för lärarens arbete, och lärarens roll blir då i första hand blir att implementera 

den.  

     Som Wahlström (2015) nämner har Sverige emellertid en stark anknytning till den 

nordeuropeiska, särskilt tyska, läroplanstraditionen. Detta innebär en tradition av inne-

hållsbaserade läroplaner som Wahlström (s. 111) menar har ”fyllt funktionen av att 

erbjuda en innehållslig gemensam referensram men som samtidigt medgett utrymme för 

att överlåta de didaktiska övervägandena till den professionella läraren”. Avsaknaden av 

tydliga riktlinjer i den svenska ämnesplanen kan därmed tolkas som att det didaktiska 

ansvaret lämnas i stort åt läraren. Wahlström lyfter vidare att skillnaderna mellan den 

tyska och engelskspråkiga läroplanstraditionen har som konsekvens att läraren i den 

tyskspråkiga traditionen betraktas som licensierad genom sin utbildning och därmed 

”garanteras en professionell självständighet” (s. 107). Lärarens roll inom den engelsk-

språkiga tycks å andra sidan begränsas till att vara en genomförare av den läroplan som 

är politiskt fastställd. Detta kan också vara en förklaring till den övervägande externa 

bedömning som sker i DP-programmet, jämfört med den interna bedömning i Sverige 

som läraren ansvarar för.  

     De respektive läroplanernas syn på skolmatematikens funktion och matematik-

undervisningens organisation har nu sammanfattats. Läroplanernas centrala likheter och 

skillnader gällande synen på skolmatematiken har vidare identifierats och placerats i en 

samtida kontext. Det är således dags att jämföra studiens resultat med IBO:s publicerade 

rapport från 2018. 

6.3 Jämförelse med IBO:s rapport (UK NARIC, 2018) 

År 2018 publicerade IBO, som tidigare nämnts, en rapport som jämförde det svenska 

högskoleförberedande gymnasieprogrammen med IB:s Diploma Programme, bland annat 

utifrån matematikämnet (UK NARIC, 2018). Då rapporten utgick både från allmänna 

styrdokument och tidigare centraliserade kursprov såväl som specifika ämnesplaner, är 

en stor del av rapportens resultat irrelevant för denna studie. Däremot finns det ett intresse 

att utvärdera vår studies resultat utifrån de aspekter av rapporten som berör matematik-

ämnets mål, syften och innehåll så som det formulerades i de då aktuella ämnesplanerna 

(”the intended curriculum”). Rapportens huvudsakliga resultat finns sammanfattat i 

avsnitt 2.4.  
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     Denna studie gjorde liknande observationer som rapporten när det kommer till mate-

matikundervisningens syfte. Rapporten lyfte emellertid inte här några skillnader mellan 

ämnesplanerna. En förklaring till detta kan vara att rapporten främst tycks titta på de 

aspekter i det svenska gymnasiet som inkluderas i DP, snarare än tvärtom. När DP:s hela 

syfte tas i beaktande, som i denna studie, framgår det att vissa aspekter saknas i den 

svenska ämnesplanen. Detta gäller exempelvis strävandet efter att utveckla en lust och 

nyfikenhet på matematiken, att elever kritiskt ska reflektera över sitt eget och andras 

arbete samt att se till de moraliska, sociala och etiska frågorna som matematikämnet 

skapar.  

     Rapporten fann vidare en samstämmighet mellan utbildningarnas lärandemål. En 

skillnad som lyftes fram var att en kurs i DP:s ämnesplan inte uttryckligen berörde den 

aspekt av matematisk modellering som gällde formulering av en modell, till skillnad från 

den svenska ämnesplanen.  I denna studie görs uttolkningen att det är tillämpningen av 

redan givna modeller som inte omfattas av DP:s mål. Den matematiska modelleringen är 

dock del av andra delar av läroplanen: som ett centralt område, som ett koncept och som 

ett tillvägagångssätt för matematiskt lärande. 

     Något som inte berördes i rapporten var DP:s specifika lärandemål gällande så kallade 

’inquiry approaches’ och teknologin som ett av dess redskap. Detta kan återigen få sin 

förklaring genom att rapporten främst tycks titta på de aspekter i det svenska gymnasiet 

som inkluderas i DP, snarare än tvärtom.  

     När det kommer till ämnets innehåll fann rapporten liknande innehållsområden 

gällande problemlösning, verktyg och tillämpningar. Till skillnad från denna studie 

berördes inte det faktum att programmeringsaspekten, som är ett centralt innehåll i den 

svenska ämnesplanen, inte uttryckligen nämns i DP:s. Möjligtvis kan detta bero på att det 

centrala innehållet som tidigare behandlade programmering i den svenska ämnesplanen 

har omformulerats i och med revideringen. Från att programmering tidigare har inklu-

derats i ”strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situa-

tioner” (Skolverket, 2011c, s. 25), kan det nu tolkas att ha fått sitt eget centrala innehåll: 

”användning av programmering som verktyg vid problemlösning, databearbetning eller 

tillämpning av numeriska metoder” (Skolverket, 2021a, s. 19.). 

     Revideringen av DP:s ämnesplan innebar att tre kurser i matematik, med sex-sju 

centrala innehållsområden, blev till fyra, alla med fem centrala innehållsområden. Denna 

studie fann att ingen DP-kurs täcker någon svensk kurs heltäckande, men att innehållet i 

3c till stor del inkluderas i alla DP-kurser. Vidare uppfattas innehållet i matematik 4 till 
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stor del inkluderas i Analysis and Approaches HL och till viss del i Analysis and 

Approaches SL och Application and Interpretation HL. Innehållet i matematik 5 tycks 

inkluderas till viss del av Analysis and Approaches HL och Application and Interpretation 

HL. 

     Övriga aspekter av läroplanen, såsom skolmatematikens funktion och exempelvis 

lärandeaktiviteterna, berördes som tidigare nämnt antingen inte i rapporten eller analy-

serades utifrån andra styrdokument än den matematiska ämnesplanen.  

6.4 Vidare forskning 

En övergripande diskussion har nu förts kring de studerade ämnesplanernas centrala lik-

heter och skillnader. Återigen bör poängteras att denna diskussion begränsar sig till den 

syn på skolmatematiken som framträder genom de skriftliga ämnesplanerna för mate-

matik inom respektive utbildningssystem. Ett annat resultat skulle kunna presenteras om 

arbetet istället handlade om matematiklärarnas tillämpning av de olika ämnesplanerna, 

hur elever uppfattade matematikundervisningen eller resultatet från elevers prestationer. 

Av denna anledning skulle en vidare studie, denna gång utifrån att annat valt perspektiv, 

vara av intresse. Eftersom läroplansteorin är ett såpass brett fält, utgör även andra läro-

plansteoretiska tillämpningar, såsom identifieringen av specifika läroplanskoder (se 

Lundgren, 1989) eller specifika medborgarideal (se Wahlström, 2015), potentiella forsk-

ningsområden. 

     Något som är värt att notera är att läroplaner är känsliga för samhälleliga och politiska 

idéer. En upprepning av denna studie vid nästa läroplansrevidering skulle exempelvis 

kunna synliggöra växande och avtagande trender inom utbildningspolitiken, och utgör 

således ytterligare en potentiell vidare studie.  

7 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att, utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv, identifiera 

centrala likheter och skillnader mellan den syn på skolmatematik som förmedlas i den 

svenska ämnesplanen och den som förmedlas i DP:s ämnesplan i matematik. Dessa 

likheter och skillnader ämnades vidare placeras i en samtida kontext. Valet att undersöka 

just dessa ämnesplaner kan dels ses i ljuset av DP:s allt starkare etablering i Sverige, dels 

med anledning till de på senare år internationella påtryckningarna på Sveriges utbild-
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ningspolicy. Genom att jämföra den svenska ämnesplanen i matematik med DP:s var det 

en förhoppning att också kunna betrakta den svenska synen på skolmatematiken i en 

internationell kontext.  

     I båda ämnesplanerna ses skolmatematiken som en förberedelse inför elevernas kom-

mande yrkesliv och samhällsdeltagande, som ett medel för personlig utveckling och som 

förmedlare av ett kulturellt och historiskt arv. Särskilt de tre första aspekterna går i linje 

med den internationella synen på matematikutbildning som exempelvis förespråkas av 

PISA och den Europeiska kommissionen. Denna studie fann emellertid att DP:s ämnes-

plan i större utsträckning betonar skolmatematikens roll i elevers personliga utveckling 

och som förberedelse för deras kommande samhällsliv som kritiskt reflekterande med-

borgare.  

      Vidare är en tydlig influens i båda ämnesplanerna den kompetensreform som förknip-

pas med Adding it Up (Kilpatrick m.fl., 2001), NCTM:s Principles and Standards for 

School Mathematics (2000) och den danska KOM-rapporten (Niss & Jensen, 2002). 

Denna reform avspeglas i de lärandemål som respektive ämnesplan lyfter fram och som 

man finner till stor del överrensstämmer med varandra. Kompetensreformen avspeglas 

även i övriga färdigheter, ämnesspecifika såväl som generella, som undervisningen ämnar 

att utveckla. Den svenska ämnesplanen lägger emellertid en svagare betoning på skolma-

tematikens syfte att utveckla generella färdigheter än DP:s läroplan, vilket avviker från 

den internationella utbildningstrenden. Inte heller läggs en lika stor emfas på det mate-

matiska undersökande arbetssättet, inquiry, som i DP:s läroplan. 

     En central skillnad mellan ämnesplanerna var att riktlinjerna för lärarens arbete och 

hur matematikinnehållet skulle tidsfördelas var omfattande och detaljerad i DP:s ämnes-

plan, men lyste med sin frånvaro i den svenska ämnesplanen. Vidare tillämpas en övervä-

gande extern bedömning av elevernas matematikkunskaper i DP-programmet, till skillnad 

från i de svenska programmen. Detta får dock sin förklaring när läroplanerna betraktas 

utifrån de anglosaxiska vs. central- och nordeuropeiska läroplanstraditionerna. Medan 

den förra tenderar att se läroplanen som en manual för läraren att genomföra, har den 

senare en tradition att lämna de pedagogiska besluten till läraren. Följaktligen verkar den 

svenska läroplanen garantera matematiklärarna en högre grad av professionell autonomi 

än lärarna inom DP-programmet. 

     Även om IB har en tydligare internationell utgångspunkt, uppvisar de två ämnes-

planerna många likheter. Båda utbildningssystemen betonar exempelvis utvecklandet av 

elevers matematiska förståelse kring begrepp och metoder, deras problemlösnings-
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förmåga och deras kunskap om matematikanvändningen i andra sammanhang och ur ett 

historiskt och samhälleligt perspektiv. Båda utbildningssystemen betonar också att skol-

matematiken borde tillägnas genom teknologiska hjälpmedel och kollaborativt arbete.  

      Att många likheter skulle identifieras under studiens gång är inte konstigt, då den 

svenska gymnasieskolan och IB båda växte fram i 1960-talets progressiva utbildningsvåg 

som banade väg för en mer demokratisk och elevcentrerad pedagogik. De flesta skillnader 

som har identifierats utgör alltså inte varandras motpoler, utan kan snarare anses ligga i 

variationer på olika teman. Som Wahlström (2015, s. 49) emellertid påpekar, har kurs-

planers struktur, vokabulär såväl som betoning ”en stor inverkan på hur läroplaner tolkas 

och översätts till klassrumsundervisning”. Det skulle således vara intressant att se hur de 

skillnader som lyfts i studien påverkar matematiklärares tillämpning av ämnesplanen, 

elevers uppfattning av matematikundervisningen eller lärandets utfall i de olika utbild-

ningssystemen. Detta lämnas emellertid som öppna frågor och potentiella ämnen för 

vidare forskning. 
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Bilaga 

 

  

Innehåll i Matematik 
3c 

Inkluderas i 
Applications and 
Interpretation (SL) 

Inkluderas i 
Applications and 
Interpretation(HL) 

Inkluderas i 
Analysis and 
Approaches (SL) 

Inkluderas i 
Analysis and 
Approaches (HL) 

Aritmetik, algebra och 
funktioner 

    

Begreppet absolutbelopp Som förkunskap Som förkunskap Som förkunskap Som förkunskap 
Begreppet rationella 
uttryck. Hantering av 
rationella uttryck 

 
 

 
 

 
* 

 
* 

Begreppet gränsvärde. 
Begreppen sekant, 
tangent, 
förändringshastighet, 
ändringskvot 
och derivata för en 
funktion. Grafiska och 
digitala metoder för att 
derivera funktioner. 
Villkor för deriverbarhet. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Motivering och hantering 
av deriveringsregler för 
potens-och 
exponentialfunktioner 
samt summor av dessa.  

 
 
 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

Begreppen talet e och 
naturlig logaritm. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Begreppet andraderivata. 
Metoder för att lösa 
extremvärdesproblem. 

  
 

 
 

 
 

Begreppet polynom och 
egenskaper hos 
polynomfunktioner. 
Metoder för att lösa 
enklare 
polynomekvationer 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
 

 
 
 

Begreppen primitiv 
funktion och bestämd 
integral. Sambandet 
mellan primitiv funktion 
och derivata. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Grafiska och digitala 
metoder för att 
bestämma integraler 

 
 

 
 

 
 

 
 

Motivering och hantering 
av metoder för att 
bestämma integraler för 
potens-och  
exponentialfunktioner 
samt summor av dessa. 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

Formulering och 
beräkning av integraler i 
enkla situationer 
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Innehåll i Matematik 
3c 

Inkluderas i 
Applications and 
Interpretation (SL) 

Inkluderas i 
Applications and 
Interpretation(HL) 

Inkluderas i 
Analysis and 
Approaches (SL) 

Inkluderas i 
Analysis and 
Approaches (HL) 

Trigonometri     
Begreppet enhetscirkeln. 
Definition av 
trigonometriska begrepp 
utifrån enhetscirkeln. 

  
 

 
 

 
 

Bevis och användning av 
cosinus-, sinus-och 
areasatsen. 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

Problemlösning, verktyg 
och tillämpningar 

    

Användning av digitala 
verktyg, även 
symbolhanterande, för 
att effektivisera 
beräkningar och 
komplettera metoder, till 
exempel vid 
ekvationslösning, 
derivering, integrering 
och hantering av 
algebraiska uttryck 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Problemlösning som 
omfattar begrepp och 
metoder i kursen, med 
särskild utgångspunkt i 
karaktärsämnen och 
samhällsliv. 

 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i övrigt 

 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i övrigt 

 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i övrigt 

 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i övrigt 

Användning av 
programmering som 
verktyg vid 
problemlösning, 
databearbetning eller 
tillämpning av numeriska 
metoder. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tillämpning och 
formulering av 
matematiska modeller i 
realistiska situationer. 
Utvärdering av 
matematiska modellers 
egenskaper och 
begränsningar. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i övrigt 

 
 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i övrigt 

Matematiska problem 
med anknytning till 
matematikens 
kulturhistoria. 

 
Omfattas av 

ämnesplanen i övrigt 

 
Omfattas av 

ämnesplanen i övrigt 

 
Omfattas av 

ämnesplanen i övrigt 

 
Omfattas av 

ämnesplanen i övrigt 

 
Tabell A.1. En sammanställning av det centrala innehåll i matematik 3c  

som inkluderas i DP:s kurser. 
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Innehåll i Matematik 4 
Inkluderas i 
Applications and 
Interpretation (SL) 

Inkluderas i 
Applications and 
Interpretation(HL) 

Inkluderas i 
Analysis and 
Approaches (SL) 

Inkluderas i 
Analysis and 
Approaches (HL) 

Aritmetik, algebra och 
funktioner 

    

Begreppen imaginära 
enheten, komplexa tal 
och komplexa talplanet. 
Representation av 
komplexa tal i 
rektangulär och polär 
form. Metoder för 
beräkningar med 
komplexa tal, inklusive 
beräkning av konjugat 
och absolutbelopp. 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Metoder för att 
faktorisera polynom. 
Användning av 
faktorsatsen för att lösa 
polynomekvationer. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fördjupning av 
funktionsbegreppet, 
inklusive sammansatta 
funktioner, 
logaritmfunktioner, 
linjära asymptoter och 
skissning av grafer för 
hand. 

 
 
 
* 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Metoder för att 
bestämma även 
komplexa lösningar till 
andragradsekvationer, 
potensekvationer och 
polynomekvationer. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Användning av integraler 
i mer komplexa 
sammanhang, till 
exempel 
täthetsfunktioner, 
sannolikhetsfördelning, 
rotationsvolymer och 
beräkning av storheter. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
* 

Motivering och hantering 
av deriveringsregler för 
logaritmfunktioner, 
sammansatta funktioner 
samt produkt och kvot av 
funktioner. 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

Trigonometri     

Hantering av 
trigonometriska uttryck. 
Bevis och hantering av 
trigonometriska 
identiteter, inklusive 
trigonometriska ettan 
och additionsformler. 
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Egenskaper hos 
trigonometriska 
funktioner, inklusive 
period, amplitud och 
fasförskjutning. Metoder 
för att bestämma 
trigonometriska 
funktioner. Metoder för 
att lösa trigonometriska 
ekvationer. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Begreppet radian.     

Motivering och hantering 
av deriveringsregler för 
sinus-, cosinus-och 
tangensfunktioner. 

  
 

 
 

 
 

Motivering och hantering 
av metoder för att 
bestämma integraler för 
sinus-och 
cosinusfunktioner. 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

Problemlösning, verktyg 
och tillämpningar 

    

Användning av digitala 
verktyg, även 
symbolhanterande, för 
att effektivisera 
beräkningar och 
komplettera metoder, till 
exempel vid 
ekvationslösning, 
derivering, integrering 
och hantering av 
algebraiska uttryck. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Problemlösning som 
omfattar begrepp och 
metoder i kursen, med 
särskild utgångspunkt i 
karaktärsämnen och 
samhällsliv. 

 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i övrigt 

 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i övrigt 

 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i 

övrigt 

 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i 

övrigt 

Användning av 
programmering som 
verktyg vid 
problemlösning, 
databearbetning eller 
tillämpning av numeriska 
metoder. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tillämpning och 
formulering av 
matematiska modeller i 
realistiska situationer. 
Utvärdering av 
matematiska modellers 
egenskaper och 
begränsningar. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i 

övrigt 

 
 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i 

övrigt 

Matematiska problem 
med anknytning till 
matematikens 
kulturhistoria. 

 
Omfattas av 

ämnesplanen i övrigt 

 
Omfattas av 

ämnesplanen i övrigt 

 
Omfattas av 

ämnesplanen i 
övrigt 

 
Omfattas av 

ämnesplanen i 
övrigt 

 
Tabell A.2. En sammanställning av det centrala innehåll i matematik 4 

som inkluderas i DP:s kurser 
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Innehåll i Matematik 5 

Inkluderas i 
Applications and 
Interpretation (SL) 

Inkluderas i 
Applications and 
Interpretation(HL) 

Inkluderas i 
Analysis and 
Approaches (SL) 

Inkluderas i 
Analysis and 
Approaches (HL) 

Aritmetik, algebra och 
funktioner 

    

Begreppet 
differentialekvation och 
exempel på 
tillämpningar. Verifiering 
av lösningar till 
differentialekvationer. 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

Strategier för att ställa 
upp och tolka 
differentialekvationer. 
Digitala metoder för att 
lösa 
differentialekvationer. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Metoder för att lösa 
enklare linjära 
differentialekvationer av 
första och andra 
ordningen för hand. 

 
 
 
 

 
 
* 

 

 
 
 
 

 
 
 

Logik och diskret 
matematik 

    

Bevismetoder, inklusive 
motsägelsebevis och 
induktionsbevis. 

   
 

 
 

Representation av tal i 
olika talbaser. 

    

Kongruens hos hela tal 
och metoder för 
kongruensräkning. 

    

Begreppen permutation 
och kombination. 
Motivering och hantering 
av metoder för att 
bestämma antal 
permutationer och 
kombinationer. 

    
 
 

Begreppet rekursion och 
rekursiva talföljder. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Begreppet mängd. 
Notationer i mängdlära 
och hantering av 
operationer på mängder. 

 
Som förkunskap 

 
Som förkunskap 

 
Som förkunskap 

 
Som förkunskap 

Problemlösning, verktyg 
och tillämpningar 

    

Användning av digitala 
verktyg, även 
symbolhanterande, för 
att effektivisera 
beräkningar och 
komplettera metoder, till 
exempel vid 
ekvationslösning, 
derivering, integrering 
och hantering av 
algebraiska uttryck. 
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Innehåll i Matematik 5 

Inkluderas i 
Applications and 
Interpretation (SL) 

Inkluderas i 
Applications and 
Interpretation(HL) 

Inkluderas i 
Analysis and 
Approaches (SL) 

Inkluderas i 
Analysis and 
Approaches (HL) 

Problemlösning som 
omfattar begrepp och 
metoder i kursen. 

 
Omfattas av 

ämnesplanen i övrigt 

 
Omfattas av 

ämnesplanen i övrigt 

 
Omfattas av 

ämnesplanen i 
övrigt 

 
Omfattas av 

ämnesplanen i 
övrigt 

Omfångsrika 
problemsituationer som 
är relevanta för 
karaktärsämnena, 
inklusive problem som 
fördjupar kunskaper om 
integraler och derivata. 

 
 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i övrigt 

 
 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i övrigt 

 
 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i 

övrigt 

 
 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i 

övrigt 

Användning av 
programmering som 
verktyg vid 
problemlösning, 
databearbetning eller 
tillämpning av numeriska 
metoder. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tillämpning och 
formulering av 
matematiska modeller i 
realistiska situationer. 
Utvärdering av 
matematiska modellers 
egenskaper och 
begränsningar. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i 

övrigt 

 
 
 

Omfattas av 
ämnesplanen i 

övrigt 

Matematiska problem 
med anknytning till 
matematikens 
kulturhistoria. 

 
Omfattas av 

ämnesplanen i övrigt 

 
Omfattas av 

ämnesplanen i övrigt 

 
Omfattas av 

ämnesplanen i 
övrigt 

 
Omfattas av 

ämnesplanen i 
övrigt 

 
Tabell A.3. En sammanställning av det centrala innehåll i matematik 5 

som inkluderas i DP:s kurser. 
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