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SAMMANFATTNING

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av de matematiska 
kompetenserna i läroböcker för Matematik A. Centralt i studien är de sex 
matematiska kompetenser, som Palm et al. (2004) analyserat fram ur de nationella 
styrdokumenten. Dessa kompetenser är: kommunikationskompetens, modellerings-
kompetens, resonemangskompetens, begreppskompetens, problemlösnings-
kompetens och algoritmkompetens. För att nå syftet genomfördes en analys av 
uppgifter i två läroböcker för Matematik A.

Undersökningens resultat visar att alla sex matematiska kompetenser finns 
representerade i läroböckernas uppgifter. Begrepps- och algoritmkompetenserna 
dominerar starkast i båda läroböckerna (85-95 %) medan de övriga kompetenserna är 
svagt representerade. Resultatet som också relaterats till strävansmålen för 
matematik i gymnasieskolan, visar att det blir svårt att utveckla samtliga
kompetenser och nå alla strävansmål enbart genom arbete i läroboken. 
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ABSTRACT

The purpose of this essay is to study how mathematical competences appear in text
books for Mathematics A. The main objective is the six mathematical competences, 
which Palm et al. (2004) analysed from the national curriculum. These competences 
are: communication competence, modelling competence, reasoning competence, 
concept competence, problem solving competence and algorithm competence. To 
reach the purpose, an analysis of tasks in two Mathematics A text books was 
conducted. 

The result of the analysis shows that all six mathematical competences are 
represented in the textbooks, but the concept and algorithm competences appear 
extensively more in both textbooks (85-95 %) while the other competences appear 
briefly. The result which also is connected to the curriculum, may result in 
difficulties not only in developing the competences but also in reaching all 
curriculum goals by working solely with the textbooks.

Keywords: Mathematics A, mathematical competences, curriculum, textbook.
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1 INTRODUKTION

Som blivande matematiklärare har vi under lärarutbildningens olika VFU-perioder
lagt märke att matematikundervisningen oftast styrs av läroboken. Att läromedlet 
spelar en central roll i undervisningen framgår även av forskningsresultat och 
nationella kvalitetsgranskningar, till exempel Johansson (2006), Skolverket (2003).
Eftersom läromedlen är centrala i undervisningen och att elever på 
matematiklektioner i huvudsak jobbar med uppgifter i boken är det viktigt att 
granska uppgifterna i läroböckerna och att jämföra dem med de krav som kursmålen 
ställer. 

En analys av styrdokumenten som Palm, Bergquist, Eriksson, Hellström och 
Häggström (2004) har gjort resulterade i sex matematiska kompetenser. Dessa är,
kommunikationskompetens, modelleringskompetens, resonemangskompetens, be-
greppskompetens, problemlösningskompetens och algoritmkompetens. 

I denna studie vill vi undersöka hur dessa kompetenser framträder i läroböckernas 
uppgifter samt vilka kompetenser elever kan utveckla genom att endast arbeta med 
uppgifterna i läroböckerna. Hur är fördelningen av kompetenserna i läroböckerna? 
Finns det några likheter och skillnader mellan olika läroböcker? Får elever möjlighet 
att utveckla samtliga kompetenser genom att till exempel arbeta endast med 
grunduppgifterna i läroböckerna?
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2 BAKGRUND

I detta kapitel beskrivs begrepp som är centrala för arbetet. En kort historisk
bakgrund till läroböcker och deras användning i undervisningen ges. Därefter 
presenteras kursplanens mål både ur ett historiskt perspektiv och som riktlinjer för 
skolan. Avslutningsvis introduceras de sex matematiska kompetenserna som Palm et 
al. (2004), analyserat fram ur styrdokumenten.

2.1 Centrala begrepp och definitioner 

De centrala begrepp som kommer att förtydligas är läroplan, kursplan och
läromedel. 

2.1.1 Läroplan, Lpf 94

Läroplaner utfärdas av regeringen och bygger på skollagen, som markerar att ”skolan 
skall ge eleverna kunskaper och färdigheter och, i samarbete med hemmen, främja 
deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar” (Nationalencyklopedin 1993 s. 559).

Tidigare har läroplaner kallats för undervisningsplaner eller normalplaner 
(Nationalencyklopedin 1993). Lgy 1970 var den första motsvarigheten till läroplan
för gymnasieskolan. Idag är det Lpf 94 som gäller för de frivilliga skolformerna och 
som även omfattar vuxenutbildningen samt gymnasiesärskolan 
(Nationalencyklopedin 1993).

Läroplanerna för de olika skolformerna, från förskolan till de frivilliga skolformerna, 
skall vara sammanfogade med varandra och samma syn på kunskap, utveckling samt 
lärande skall råda (Skolverket 2006). I läroplanerna anger staten skolverksamhetens 
uppdrag, värdegrund, mål och riktlinjer och fördelar ansvaret till kommunerna för att 
implementera dessa (Nationalencyklopedin 1993).

2.1.2 Kursplan

Kursplaner är ett av de styrdokument som anger kraven för utbildningen (Skolverket 
2006). Kursplanerna för grundskolan samt gymnasieskolans kärnämnen bestäms av 
regeringen. För varje kurs i gymnasiet finns en kursplan, där uppnående-, samt 
strävansmålen anges (Nationalencyklopedin 2009 (a) [www]). 

Uppnåendemålen är de mål som eleverna minst ska ha uppnått efter avlutad kurs 
medan strävansmålen är de mål skolan ska sträva mot när det gäller att utveckla 
elevernas kunskaper (Skolverket 2006). 

2.1.3 Kursplan för Matematik A i gymnasieskolan

I gymnasiet fördjupar och breddar eleverna sina kunskaper i matematik som de 
uppnått i grundskolan (Skolverket 2000, s. 73-76). ”Utbildningen syftar till att ge 
kunskaper i matematik för studier inom vald studieinriktning och för fortsatta 
studier” (ibid.). En avsikt med utbildningen är att eleverna ska utveckla sin ”förmåga 
att kommunicera med matematikens språk och symboler, som är likartade över hela 
världen” (ibid.). Ytterligare en avsikt är att ”eleverna skall kunna analysera, kritiskt 
bedöma och lösa problem för att självständigt kunna ta ställning i frågor, som är 
viktiga både för dem själva och samhället” (ibid.). En annan intention är att eleven 
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skall uppleva glädjen i matematiken samt utveckla sin kreativitet och förmåga att 
lösa matematiska problem (ibid.).

Kursplanerna har förändrats under 1900-talet. Tidigare fanns detaljerade anvisningar 
och kommentarer till kursplanernas genomförande (Skolverket 2006). I och med Lpf 
94 beskrivs inte, i kursplanen för Matematik A, på vilket sätt målen ska nås och 
friheten har getts till läraren att, med sin erfarenhet och yrkesskicklighet, välja 
läroböcker så att de ska passa kursplanens mål (Bjerneby Häll 2006). Att direktiv och 
instruktioner till hur målen ska nås saknas i kursplanen för matematik påpekas även 
av Johansson (2006).

Kursplanen för Matematik A fastställs av regeringen och är densamma för alla skolor 
i Sverige, men eftersom lärarna väljer läroböcker utifrån sina tolkningar av 
kursplanen kan läroböckerna se olika ut beroende på de lokala tolkningarna samt 
anpassningen till elevernas förutsättningar (Skolverket 2006). 

2.1.4 Läromedel

Enligt Skolverket (2006) har begreppet läromedel en bred definition som har sin 
utgångspunkt i 1980 års läroplan. ”Läromedel är sådant som lärare och elever 
kommer överens om att använda för att nå uppställda mål” (Förordning 1980:64 
[www]), det är intentionen för elevernas måluppfyllelse som avgör vad som betraktas 
som ett läromedel. Tidigare har läromedel (läroböcker, miniräknare, kartor,
skrivhäften, uppstoppade fåglar, torkade växter mm) varit närmast synonymt med 
lärobok (Nationalencyklopedin 1993). Läroboken har definierats som ”a textbook is 
a book designed to provide an authoritative pedagogic version of an area of 
knowledge” (Stray 1994 s. 2).

Anmärkning: För denna studie används begreppet läromedel synonymt med
läroböcker och då utgår vi från Strays (1994) definition. 

2.2 Läroböcker

I detta avsnitt belyses läroboken ur olika perspektiv. Först ges en kort historisk 
bakgrund till läroböcker, därefter beskrivs lärobokens funktioner och avslutningsvis 
lyfts lärobokens användning i matematikundervisningen fram. 

2.2.1 Historisk bakgrund 

Efter andra världskriget utvidgades läromedelsbegreppet då många lärare skrev 
läroböcker och läromedelspaket (med bl. a läroböcker, studiehäften, övningsböcker, 
bildband) infördes (Nationalencyklopedin 1993). Idag när utbildningen har 
internationaliserats och nya hjälpmedel finns tillgängliga t ex multimedia, har 
läromedelsbegreppet utvidgats ytterligare och allting som ”direkt är producerat för 
undervisning” (Nationalencyklopedin 1993, s 559) betraktas som läromedel. Valet av 
läromedel och dess användning reglerades tidigare av staten genom att på detaljnivå 
ange ramar samt hur de ekonomiska resurserna skulle fördelas (Skolverket 2006). 
Statens läroboksnämnd som tillkom 1938 hade i uppdrag att undersöka objektiviteten 
i läroböckerna (Nationalencyklopedin 2009 (b) [www]). Statens läroboksnämnds 
uppgift återupptogs 1983 av Statens institut för läromedelsinformation (SIL), som 
dessutom hade i uppdrag att granska och informera om centrala läromedel samt 
stimulera författarna till läroböckerna att konstruera väl anpassade böcker 
(Nationalencyklopedin 2009 (b) [www]; Brändström, 2002). Men 1992 lades även 
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SIL ner och sedan dess förekommer ingen regelbunden granskning av läromedel
(Johansson 2006). Brändström (2002) ställer sig undrande inför vilka kriterier 
läromedelsförlagen använder när de producerar läroböcker. Läromedlen utgjorde 
1992, så även idag, ”den genomförda läroplanen” (Skolverket 2006, s.13) så som 
läroplanskommittén för år 1992 formulerade den. Med andra ord om de läromedel 
som föreslagits som lämpliga, i anvisningarna och kommentarerna till kursplanerna, 
användes skulle läroplanen vara fullföljd.

2.2.2 Lärobokens roll i matematikundervisningen

En och samma lärobok kan användas på olika sätt av olika lärare runt om i världen 
beroende på lärarens undervisningsstil (Skolverket 2006). Resultatet av en 
undersökning, visade att det i huvudsak fanns tre lärarstilar i förhållande till 
läroböcker:

 Läroboken används som primär inlärningskälla

 Läroboken används i första hand för övningar och uppgifter

 Läroboken används som referens samt ger underlag för tolkning.

Skolverket (2006)

Studier visar att lärarnas pedagogiska grundsyn styr användandet av läroboken 
(Svingby, 1982; Juhlin Svensson, 2000). Men detta tycks inte stämma enligt 
internationella forskningsresultat som visar att traditionen av läromedlets ställning i 
matematik slår ut denna grundsyn, eftersom en och samma lärare använder läromedel 
på helt olika sätt i SO-undervisning och matematikundervisning (Bjerneby Häll 
2006).

I matematikundervisningen är läroböckerna en invecklad del av hur man ”gör” 
matematik; de ger en ram för vad som skall läras, hur det skall läras och i vilken 
ordning det skall läras.

(Nicol & Crespo 2006, s. 333 [www] (egen översättning))

Innehållet i undervisningen, t ex vad som ska tas upp, för att undervisningens mål
ska konkretiseras (Svingby 1982), påverkas starkt av den riktningsgivande ställning 
som läroboken har (Johnsen 1993). Denna starka påverkan gäller speciellt i 
matematik, där man systematiskt bygger vidare på tidigare kunskaper (Gustafsson 
1980). Johansson (2006) ser läroboken på två olika sätt; antingen har den en central 
roll eller så är den ett hinder i lärandet, i båda fallen är läroboken inflytelserik. 

Trots de förändringar som har skett vad gäller synen på lärande och undervisning så 
lever traditionen av användandet av läroboken kvar inom matematiken (Skolverket 
2003). Under 75-80 % av matematiklektionerna arbetar man med läroboken vilket 
medför att styrdokumenten inte följs (Runesson 1994). Lärobokens dominerande
användning i undervisningen påpekas även av Johansson (2006) som även framhåller
att läroböcker inte diskuteras i läro-/kursplanen. Denna ensidighet medverkar till att 
undervisningen blir enformig och variationsfattig enligt en granskning från 
Skolverket (2003). Samma granskning visar att matematikämnet först och främst är 
bundet till läroboken, vilken gör att den har en dominerande roll i undervisningen. 
Att även lärare i England, Frankrike och Tyskland använder läroboken som det 
huvudsakliga materialet framgår av tidigare forskning (Pepin & Haggerty [www] 
2001).
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Att läroboken har en styrande roll gör det ibland svårt att individualisera 
undervisningen och elever förväntas arbeta i samma takt då läroböckerna är 
årskursindelade (Skolverket 2006). Men läroboken kan ibland också gynna en 
individualiserad undervisning då eleverna har möjlighet att jobba självständigt med 
de olika nivåerna i övningsuppgifterna (ibid.).

Det vanligaste förhållningssättet, inom matematikämnet, är att läroböckerna står för 
måltolkning, arbetsmetoder samt uppgiftsval (Skolverket 2003). Mindre vanligt är att 
utgå från strävans- och uppnåendemålen för att genom olika läromedel och arbetssätt 
nå fram till målen (ibid.). Genom ett sådant arbetssätt kan lärarens och elevernas 
egen kreativitet hjälpa att hitta olika vägar till att uppnå målen.

2.3 Strävansmål och kompetenser i matematik 

De kursplanemål som gäller sedan 1994 (Lpf 94) ”uttrycks mindre i stoff och mer i
termer av begrepp, sammanhang och i kunskap och saknar konkreta anvisningar om 
metoder och val av konkret innehåll” (Skolinspektionen 2009:5, s 9). 

Kursplanemålen för Matematik A är uppdelade i uppnåendemål för kurs A samt 
strävansmål (Bilaga 1) för matematik i gymnasieskolan. 

Uppnåendemålen är de mål som varje elev ska ha uppnått efter avslutad kurs. Till 
skillnad från andra ämnens kursplaner är ”… mål att uppnå i matematik fortfarande 
innehållsinriktade med beskrivningar av matematikens olika kunskapsområden” 
(Skolinspektionen 2009:5, s 9). Dessa områden är: allmänt/kulturellt, aritmetik, 
geometri, statistik, algebra och funktionslära samt tekniska hjälpmedel.

Strävansmålen är främst riktade mot de kompetenser och förmågor som eleverna 
förväntas utveckla ”… för att framgångsrikt kunna använda matematik”
(Skolinspektionen 2009:5, s 9), men just dessa mål har eleverna svårast att uppnå. 
Strävansmålen består av 10 mål som betecknas S1, S2… S10 (Bilaga 1). De 
förmågor som elever förväntas utveckla är att använda matematik i olika situationer 
genom att tänka matematiskt (S1) samt använda matematikens språk, metoder och 
uttrycksformer (S2). För att lösa problem förväntas eleven utveckla förmågan att 
tolka och formulera problemet med matematiska begrepp samt välja metod (S3) och 
föra ett skriftligt och muntligt matematisk resonemang till sina tankegångar (S4). 
Vidare förväntas eleven självständigt och i grupp arbeta med sin begreppsbildning 
för att motivera olika lösningsmetoder (S7) samt ”tolka och värdera lösningarna i 
förhållande till det ursprungliga problemet” (S5). Genom att reflektera över sina 
erfarenheter av matematiska begrepp och metoder (S6) förväntas eleven utveckla
förmågan att kritiskt bedöma matematiska modellers ”förutsättningar, möjligheter 
och begränsningar” (S8). Eleven förväntas också fördjupa sina insikter om 
matematikens utveckling i olika kulturer (S9) samt utveckla sina kunskaper om hur 
matematiken kan användas inom informationsteknik (S10).

En analys av styrdokumenten i matematik resulterade i sex matematiska kompetenser
som relaterats till strävansmålen för gymnasieskolan (Palm et al. 2004). Målet med 
denna analys är: 

”… att den ska konkretisera de generella delarna av styrdokumenten så att denna 
tolkning tillsammans med en tolkning av de mål där det anges vad eleverna skall 
ha uppnått efter respektive kurs skall kunna användas som en konkret bas för 
prov och uppgiftskonstruktion, men även för andra undervisningsaktiviteter”. 

(Palm et al. 2004, s. 2) 
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De strävansmål som inte ingår i någon av kompetenserna är de mål som berör 
insikter om matematikens utveckling i olika kulturer respektive hur matematiken kan 
användas inom informationsteknik (ibid.).

De sex matematiska kompetenserna beskrivs i Palm et al. (2004) som följer:

 Kommunikationskompetens – förmåga att kunna kommunicera om 
matematiska idéer och tankegångar såväl i muntlig som i skriftlig form 
framkommer tydligt i kursplanens mål att sträva mot. Vidare skall man kunna 
förstå och ta emot information med matematiskt innehåll för att kunna 
producera och förmedla information av samma sort. 

 Modelleringskompetens – förmågan att utifrån utommatematiska situationer 
skapa och använda en matematisk modell, tolka de resultat som den 
matematiska modellen ger när den används samt utvärdera den matematiska 
modellen genom att klargöra dess begränsningar och förutsättningar i den 
verkliga situationen. Denna matematiska modelleringsprocess har illustrerats
av Palm et al. (2004) och kan användas i både rutinmässiga och icke 
rutinmässiga utommatematiska situationer. 

Figur 1. En schematisk bild av den matematiska modelleringsprocessen (Palm et al., 2004 s. 18)

 Resonemangskompetens – förmågan att formulera, förbättra och undersöka 
hypoteser samt undersöka verksamheter för att hitta mönster. Dessutom ska 
man kritiskt granska olika matematiska argument. ”Resonemang ska kunna 
föras dels som en algoritmisk aktivitet med redan kända argument och bevis 
och dels som en problemlösande aktivitet i nya situationer” (s. 28). 

 Begreppskompetens – förtrogenhet med ett begrepps definition och 
innebörd. ”En god förståelse av använda begrepp torde dessutom vara 
grundläggande för möjligheten till att själv erfara matematikens skönhet och 
logik.” (s. 8).  

 Problemlösningskompetens – kompetens att kunna lösa uppgifter utan att ha 
tillgång till en färdig lösningsmetod. Eleverna behöver tillämpa sina tidigare 
kunskaper på en ny situation. Problemlösningskompetensen beror på både 
uppgiften och eleven. 

2.Använda Matematiska resultatMatematisk modell

3. Tolka

Tolkade resultat4. UtvärderaVerklig modell

1a. Skapa 1b. Utvärdera

Förstå
Välja ut

Matematikuppgift

Inommate-
matisk

Utommate-
matisk värld
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 Algoritmkompetens – förmågan att behärska en inlärd procedur i ett eller 
flera steg som alla är välkända för eleven samt att den övergripande 
ordningsföljden kan tillämpas. För att denna kompetens ska behärskas 
behöver eleven kunna vissa algebraiska färdigheter såsom ekvationslösnings-
metoder och tillvägagångssätt vid lösning av uppgifter. 

Dessa kompetenser är sammanlänkande med varandra, men varje kompetens har sin 
egen utmärkande egenskap (Boesen 2006).

2.4 Sammanfattning 

En sammanfattning av bakgrunden till undersökningen är:

 Kursplanerna är en del av de dokument som styr skolan. Strävansmålen för 
matematik i gymnasieskolan ska ge riktlinjer för undervisningen i Matematik 
A. 

 Studier visar att läroböckerna har en central och styrande roll i 
matematikundervisningen (Johansson 2006, Skolverket 2006, Svingby 1982). 

 En rapport från Palm et al. (2004), där styrdokumenten analyserats, 
resulterade i sex matematiska kompetenser. Dessa kompetenser är: 
kommunikationskompetensen, modelleringskompetensen, resonemangs-
kompetensen, begreppskompetensen, problemlösningskompetensen och 
algoritmkompetensen.
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

3.1 Syfte

Syftet med arbetet är att undersöka hur de matematiska kompetenserna, som Palm et 
al. (2004) analyserat fram ur de nationella styrdokumenten, framträder i läroböcker 
för Matematik A.

3.2 Frågeställning

Följande frågeställningar används för att nå syftet:

1. Hur är fördelningen av de matematiska kompetenserna i uppgifterna i 
läroböcker för Matematik A?

2. Vilka likheter och skillnader finns mellan läroböcker för Matematik 
A, vad avser matematiska kompetenser? 

3. Hur förhåller sig de matematiska kompetenserna till strävansmålen i 
gymnasieskolans matematik?

4. Vilka möjligheter finns för elever som arbetar med lärobokens 
samtliga uppgifter respektive med lärobokens grunduppgifter att
utveckla de matematiska kompetenserna?

För att nå syftet genomförs en analys av uppgifter i läroböcker för Matematik A. En 
matematiklärare som har erfarenhet av en av de aktuella läroböckerna intervjuas för 
att tolka och diskutera resultaten.
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4 METOD

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för genomförandet av undersökningen. För 
att nå syftet med undersökningen och kunna besvara frågeställningarna har en
kvantitativ metod valts. Undersökningen har en komparativ karaktär då vi jämför 
fördelningen av de matematiska kompetenserna i två Matematik A läroböcker. Vi 
analyserade läroböckernas uppgifter individuellt. Undersökningen genomfördes utan 
någon hypotes. Vi ville helt enkelt ta reda på i vilken utsträckning de olika 
matematiska kompetenserna återfinns i uppgifterna i läroböcker för Matematik A. 
Vid kategorisering av uppgifterna i de matematiska kompetenserna togs hänsyn till 
avsnittens teorigenomgångar. Våra resultat jämfördes för att fastställa rätt tolkning 
av uppgifterna. 

4.1 Materialbeskrivning

Matematik A är den enda matematikkurs som är obligatorisk på alla nationella 
program inom den svenska gymnasieskolan. Eftersom denna kurs berör alla elever 
har vi valt att använda den i vår undersökning. De böcker som valdes för 
undersökningen är Exponent (grön) kurs A (Gennow 2004)samt Matematik 4000 kurs 
A röd lärobok (Alfredsson 2007). Böckerna är utgivna av olika förlag. Båda dessa 
böcker är främst avsedda för de elever som enbart ska läsa A-kursen och därmed 
anser vi att dessa är likvärdiga för denna studie. Anledningen till att vi valt att 
undersöka Exponent grön och Matematik 4000 röd är att de enligt vår erfarenhet är 
vanligt förekommande.

Anmärkning: Hädanefter kommer vi använda Exponent för Exponent grön och Ma 
4000 för Matematik 4000 kurs A röd lärobok.

4.1.1 Exponent

Exponent är indelad i sex kapitel, vilka består av teorigenomgångar, exempel och 
övningar i tre stigande svårighetsnivåer: omarkerade, markerade med ► och med 
►►. Dessa nivåer har jämställts med Ma 4000s nivåer (se 4.1.2). Varje kapitel 
innehåller Reflektera, Tester, Sammanfattning, Blandade övningar samt Utmaningar. 
Samtliga uppgifter i boken har analyserats men i resultatet presenteras endast 
övningar, blandade övningar samt utmaningar. Reflektera utlämnades därför att det 
består av påståenden som man ska ta ställning till – sant eller falskt medan Tester
utelämnades därför att de var repetitionsuppgifter av samma karaktär som 
övningarna i avsnitten och skulle inte påverka resultatet.

4.1.2 Matematik 4000

Ma 4000 är liksom Exponent indelad i sex kapitel som i sin tur är indelade i avsnitt. 
Varje enskilt avsnitt är indelat i teori, exempel samt övningsuppgifter, uppdelade i tre 
nivåer: grundnivå, A-nivå och B-nivå. I varje kapitel finns det Aktiviteter, 
Hemuppgifter, Sammanfattning, Blandade uppgifter samt en sida som heter Problem 
för alla. Boken avslutas med Repetitionsuppgifter. Grunduppgifterna inleds med ett 
antal uppgifter Kan du det här?. De elever som klarar av ett bestämt antal uppgifter 
fortsätter med A-uppgifterna. Till undersökningen har lärobokens uppdelning av 
uppgifterna följts. Dessa återfinns i tre svårighetsnivåer; grund-, A- och B-uppgifter. 
Samtliga uppgifter i boken har analyserats, men eftersom Aktiviteter, Hemuppgifter, 
Repetitionsuppgifter och Problem för alla inte är uppdelade i nivåer togs inte dessa 
med som underlag i resultatet. Aktiviteter är främst av laborativ karaktär. 
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Hemuppgifter och Repetitionsuppgifter är av samma karaktär och berör samma 
matematiska kompetenser som respektive avsnitts uppgifter. Därmed skulle inte 
resultatet påverkas. Problem för alla har en mer utredande karaktär, men pga. deras 
låga antal påverkas inte resultatet i studien.

Båda böckerna innehåller uppgifter från tidigare nationella prov. Sammanlagt 
kategoriserades 1484 uppgifter, 561 från läroboken Exponent och 923 från läroboken 
Ma 4000, i de sex matematiska kompetenserna.

4.1.3 Lärarintervju

En lärare som har erfarenhet av att arbeta med en av analyserade läroböckerna 
intervjuas i syfte att tolka och diskutera resultaten av undersökning. Intervjun var 
öppen och utgör inte grund för undersökningens resultat. Resultaten presenterades 
för läraren som kommenterade dessa utifrån sin erfarenhet av boken. 

4.2 Kategorisering av uppgifter

Uppgifterna i Exponent samt Ma 4000 analyserades med hjälp av Boesens (2006) 
rangordningssystem, eftersom flera kompetenser kan förekomma i en och samma 
uppgift. Rangordningssystemet kategoriserar en uppgift till en kompetens vilket gör 
resultatet mer lättförståeligt. De analyserade uppgifterna kategoriserades i de sex 
kompetenserna. En modifiering av flödesschemat från Halltorp och Persson (2009) 
(se Bilaga 2) användes för denna kategorisering. Resultatet redovisas kvantitativt i 
form av diagram och tabeller. 

Boesens (2006) rangordning av kompetenserna är följande:

1. Kommunikationskompetens

2. Modelleringskompetens

3. Resonemangskompetens

4. Begreppskompetens

5. Problemlösningskompetens

6. Algoritmkompetens

De uppgifter där flera av kompetenserna påträffats har vi kategoriserat som en 
kompetens per uppgift, där den högsta av de påträffade kompetenserna valdes. Detta 
av två anledningar: 1) de lägre rangordnade kompetenserna (problemlösnings- och 
algoritmkompetenserna) ingår i de högre (Boesen 2006); 2) cirkeldiagrammen skall 
motsvara 100 %. Uppgifter med flera deluppgifter (a, b, c…) har kategoriserats som 
en kompetens även om flera kompetenser påträffades. Kompetensen som dominerar 
eller var mest kännetecknande för uppgiften valdes.

4.2.1 Relationer mellan matematiska kompetenser och 
strävansmål

Varje strävansmål analyserades med kraven för varje kompetens i åtanke (se avsnitt 
4.3). Strävansmålen som uppfyllde kraven relaterades till respektive kompetens. De 
strävansmål som relateras till kompetenserna är S1–S8 (Se Bilaga 1). De mål som 
inte ingår i någon av kompetenserna är S9 och S10, vilka tar upp insikter om 
matematikens utveckling i olika kulturer respektive hur matematiken kan användas 
inom informationsteknik. Dessa två strävansmål har Palm et al. (2004) inte relaterat
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till någon kompetens då de bedömt att dessa mål inte lämpar sig för konstruktion av 
nationella prov, vilket var huvudsyftet med deras analys. Därmed ger S9 och S10 
inget underlag för vår studie eftersom vi tittar på kompetenserna. Analysens resultat 
presenteras i tabellform (se Tabell 4).

4.3 Beskrivning av de matematiska kompetenserna och 
uppgiftstyper

Vid bedömningen av uppgifterna har vi utgått från en elev som nått målen i åk 9. En 
uppgift kan kategoriseras i olika kompetenser beroende på om eleven nått målen för 
åk 9 eller inte. Till exempel kan en rutinuppgift som kategoriseras som 
algoritmkompetens innebära problemlösning för en elev som inte nått målen i åk 9.

För att tydliggöra hur vi resonerat vid kategoriseringen av uppgifterna i läroböckerna 
ges exempel på de matematiska kompetenserna.

4.3.1 Kommunikationskompetens

Kommunikationskompetens ställer krav på eleven att med matematiskt språk, såväl 
muntligt som skriftligt, förmedla sina tankegångar samt beskriva eller förklara 
begrepp, metoder mm.

Uppgift 5516 (B-nivå), Ma 4000 

Hur kan du, utan att använda räknaren, förklara för en kompis att √13 ligger mellan 3 
och 4? 

Kommentar: För denna uppgift behövs förklaring av begrepp med ett matematiskt 
språk.

Uppgift 5110 (A-nivå), Exponent

Varför går det inte att lägga en golvmosaik av fotbollsmönstret?

Kommentar: Till denna uppgift behöver eleven visa på både begreppskompetens och 
resonemangskompetens när denne förklarar svaret till uppgiften.

4.3.2 Modelleringskompetens

För modelleringskompetensen behöver eleven gå igenom ”den matematiska 
modelleringsprocessen” (Palm et al. 2004, sid 21) dvs. att utifrån en verklig modell
skapa en matematisk modell.

Uppgift 1140 (A-nivå), Ma 4000

I en musikförening kostar det 250 kr att vara medlem. För medlemmar är priset per 
konsert 120 kr. 

a) Skriv ett uttryck för totala kostnaden att vara medlem och gå på 5 konserter.

b) Beräkna kostnaden.

Kommentar: För att kunna lösa uppgiften behöver eleven skapa och använda sig av 
en modell utifrån denna ”utommatematiska modell” (se Figur 1).
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Uppgift 4012 (A-nivå), Exponent

Ann är på torget och köper grönsaker. Hon köper a kg tomater för 16,50 kr/kg, b 
salladshuvuden för 6 kr/styck och c kg paprika för 29,90 kr/kg.

a) Skriv ett uttryck för kostnaden för inköpet. 

► b) Anna betalar med en 100 lapp. Skriv ett uttryck för hur mycket Ann får
tillbaka.

Kommentar: Här behöver uppgiftslösare skapa en matematisk modell för att sedan 
lösa den. 

4.3.3 Resonemangskompetens

De uppgifter som kräver argumentation, undersökning, generalisering och bevisning 
kategoriseras under resonemangskompetensen.

Uppgift 5608 (Grundnivå), Ma 4000

Fibonacci var en italiensk matematiker som levde på 1200-talet. Han har gett namn åt 
följande talföljd: 1 1 2 3 5 8 13 21… Varje tal är summan av de två tal som står 
närmast förre. Kvoterna 5/3, 8/5, 13/8, 21/13 ger bättre och bättre värden till det 
gyllene snittet. Visa detta och beräkna de båda följande kvoterna.

Kommentar: Här skall eleven genom undersökning och generalisering upptäcka ett 
mönster i den talföljd som kvoterna bildar.

Uppgift 5013 (Grundnivå), Exponent

Undersök hur likbenta trianglar som har minst en vinkel som är 500 kan se ut. Rita 
samtliga möjligheter och bestäm övriga vinklar.

Kommentar: Här behöver eleven undersöka de olika möjligheterna och utifrån sina 
iakttagelser nå fram till en allmän slutsats som gäller för samtliga möjligheter.

4.3.4 Begreppskompetens

Uppgifter som kategoriseras under begreppskompetensen är av flera olika slag. Det 
kan vara exempel då eleven ska förklara och tolka eller förtydliga centrala begrepp i 
uppgiften. 

Uppgift 6104 (Grundnivå), Ma 4000

Pricka in punkterna A (5, -2), B (0, 7), C (-3, -4), D (-6, 0) i ett koordinatsystem.

Kommentar: Till denna uppgift måste eleven ha förståelse för koordinatsystemet 
samt var x- och y-värdena kan läsas av ur punkterna. 

Uppgift 6 i Blandade övningar 5 (Grundnivå), Exponent

Hur stor är vinkeln medurs respektive moturs mellan följande hela timmar?

a) 12 och 5          b)  10 och 3          c)  4 och 7

Kommentar: Till denna uppgift behöver eleven ha förståelse för begreppet moturs 
samt var de efterfrågade klockslagen ligger i den analoga klockan.
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4.3.5 Problemlösningskompetens

De uppgifter där eleven enligt vår erfarenhet inte har någon färdig lösningsmetod, 
kategoriseras som problemlösningskompetens. Eleven ska inte vara van vid den 
typen av uppgift. 

Uppgift 5237 (B-nivå), Ma 4000

Axel har en kran som står och droppar. Han ställer en burk under kranen. Vi antar att 
en droppe har formen av ett klot med diametern 3,0 mm.

a) Hur många droppar måste falla i burken för att den ska bli full?

b) Det kommer en droppe varannan sekund. Hur lång tid tar det innan burken är 
full?

                                       

Kommentar: Till denna uppgift finns ingen färdig algoritm som eleven kan använda 
sig av. Därför har uppgiften kategoriserats som problemlösning.

Uppgift 22 i Blandade övningar 2 (B-nivå), Exponent

En affär köpte in 50 bärbara CD-spelare á 800 kr. På detta pris lade affären på 40 %, 
men lyckades bara sälja hälften. Resten såldes på rea, så att affären fick en vinst på 
10000 kr totalt. Hur stor var rabatten uttryckt i procent?

Kommentar: För att lösa denna uppgift behövs flera delsteg där inte alla är av 
rutinkaraktär.

4.3.6 Algoritmkompetens

Uppgifter som hör till algoritmkompetensen kännetecknas av att eleven rutinmässigt 
använder kända lösningsprocedurer.

Uppgift 4305 (Grundnivå), Ma 4000

Ett tal är fem gånger så stort som ett annat. Talens differens är 24. Vilka är talen?

Kommentar: Denna uppgift är rutinmässig som eleven kan lösa genom kända
algoritmer. 

Uppgift 4041 (Grundnivå), Exponent

Lös ekvationerna och kontrollera dina lösningar.

a) 1 3
4

X
  b) 1 1

8

X
  c) 11 7

2

X
  d) 7 3

2

X
 

Kommentar: Eleven kan använda sig av en känd algoritm för att lösa ekvationen. 

5,5 cm

9,5 cm
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4.4 Validitet och reliabilitet

För en oberoende analys undersöktes böckerna individuellt. För att undersöka 
skillnader mellan våra värden, från analysen av läroböckerna, genomfördes ett Z-test 
(Wessa 2009 [www]). Detta test undersöker om skillnaden mellan två uppsättningar 
mätvärden är signifikant, dvs. med en viss säkerhet är reell och inte är att hänföra till 
slumpinverkan (Benthorn 2009 [www]). Resultatet från testet blev 0,94, där 1,0 
innebär 100 % -ig överensstämmelse. Denna medbedömning ökar reliabiliteten i 
undersökningen. Vår tolkning och kategorisering av uppgifterna avgör studiens 
validitet.

Studiens reliabilitet stärks även genom intervjun med en lärare som har mångårig 
erfarenhet av att undervisa Matematik A och som använder en av de analyserade 
läroböckerna.
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5 RESULTAT

Resultaten presenteras i tabeller och diagram.

5.1 Förekomsten av matematiska kompetenser i 
läroböckerna

Här presenteras fördelningen av de matematiska kompetenserna, först i Exponent och 
sedan i Ma 4000.

5.1.1 Exponent

Tabell 1 visar uppgifterna i antal för läroboken Exponent samt kompetensernas 
fördelning i de olika nivåerna. Största antalet uppgifter tillhör algoritmkompetensen.

Tabell 1. Det totala antalet uppgifter för varje nivå och kompetens i Exponent.

EXPONENT 
(grön)

Omarkerad

(Grunduppgifter)

►
(A-uppgifter)

►►
(B-uppgifter)

Totalt för 
kompetenserna

Kommunikation 3 2 1 6

Modellering 29 8 2 39

Resonemang 24 5 3 32

Begrepp 97 36 1 134

Problemlösning 3 7 0 10

Algoritm 294 42 4 340

Totalt för nivå 450 100 11 561

De följande cirkeldiagrammen illustrerar fördelningen av de sex kompetenserna; 
kommunikation, modellering, resonemang, begrepp, problemlösning och algoritm. 
Hela cirkeln motsvarar 100 %, och varje kompetens får en cirkelsektor.
Kompetenserna presenteras i följande ordning: kommunikation, modellering, 
resonemang, begrepp, problemlösning och algoritm, medurs med start klockan 12. 
Detta gäller alla cirkeldiagram. 



18

Algoritmkompetensen framträder starkast i Exponent (Figur 2).

1%

7%
6%

24%

2%

60%

Exponent

Kommunikation

Modellering

Resonemang

Begrepp

Problemlösning

Algoritm

Figur 2. Fördelning av de sex matematiska kompetenserna i läroboken Exponent (n = 561).

Algoritmkompetens är den dominerande kompetensen i grunduppgifterna (Figur 3).

1%

6%
5%

22%

1%

65%

Grunduppgifter

Kommunikation

Modellering

Resonemang

Begrepp

Problemlösning

Algoritm

Figur 3. Fördelning av de sex matematiska kompetenserna av grunduppgifterna i Exponent (n =450).
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Algoritm- och begreppskompetenserna dominerar i A-uppgifterna. De övriga 
kompetenserna har fått större utrymme i A-uppgifterna (Figur 4) än i 
Grunduppgifterna (Figur 3). 

2%

8%
5%

36%

7%

42%

A-uppgifter

Kommunikation

Modellering

Resonemang

Begrepp

Problemlösning

Algoritm

Figur 4. Fördelning av de sex matematiska kompetenserna av A-uppgifterna i Exponent (n =100).

Samtliga kompetenser utom problemlösningskompetensen finns representerade bland 
B-uppgifterna (Figur 5).

9%

18%

27%9%0%

37%

B-uppgifter

Kommunikation

Modellering

Resonemang

Begrepp

Problemlösning

Algoritm

Figur 5. Fördelning av de sex matematiska kompetenserna av B-uppgifterna i Exponent (n = 11).
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5.1.2 Matematik 4000

Tabell 2 visar antal uppgifter i läroboken Ma 4000 samt kompetensernas fördelning i 
de olika nivåerna. Begrepps- och algoritmkompetenserna har störst antal uppgifter.

Tabell 2. Det totala antalet uppgifter för varje nivå i Ma 4000.

MATEMATIK 4000 
(Röd)

Grund 
uppgifter

A-
uppgifter

B-
uppgifter

Totalt för 
kompetenserna

Kommunikation 0 6 2 8

Modellering 0 6 4 10

Resonemang 6 14 10 30

Begrepp 117 277 63 457

Problemlösning 1 0 2 3

Algoritm 93 263 59 415

Totalt för nivå 217 566 140 923

Figur 6 visar att begreppskompetensen och algoritmkompetensen är de vanligast 
förekommande kompetenserna. 

Figur 6. Fördelning av de sex matematiska kompetenserna i Ma 4000 (n =923).
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Begrepps- och algoritmkompetenserna dominerar i grunduppgifterna (Figur 7).

0% 0% 3%

54%

0%

43%

Grunduppgifter

Kommunikation

Modellering

Resonemang

Begrepp

Problemlösning

Algoritm

Figur 7. Fördelning av de sex matematiska kompetenserna av Grunduppgifterna i Ma 4000 (n =217).

Av Figur 8 framgår att begreppskompetensen och algoritmkompetensen är de 
vanligast förekommande kompetenserna. Ingen A-uppgift har kategoriserats som 
problemlösningskompetens.

1%1% 3%

49%

0%

46%

A-uppgifter

Kommunikation

Modellering

Resonemang

Begrepp

Problemlösning

Algoritm

Figur 8. Fördelning av de sex matematiska kompetenserna av A-uppgifterna i Ma 4000 (n = 566).
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Figur 9 visar att B-uppgifterna främst är inriktade mot begreppskompetensen och 
algoritmkompetensen. Övriga kompetenser är svagt representerade. 

2% 3%

7%

45%

1%

42%

B-uppgifter

Kommunikation

Modellering

Resonemang

Begrepp

Problemlösning

Algoritm

Figur 9. Fördelning av de sex matematiska kompetenserna av B-uppgifterna i Ma 4000 (n =140).

5.2 Jämförelse mellan Exponent och Matematik 4000

Här jämförs fördelningen av de matematiska kompetenserna i båda läroböckerna.

Av Figur 10 framgår att algoritm- och begreppskompetenserna dominerar i båda 
läroböckerna. Exponent har högre andel algoritmkompetensuppgifter medan Ma
4000 har högre andel begreppskompetensuppgifter. Uppgifterna i Exponent har en 
liten men märkbart större variation i jämförelse med Ma 4000.

Figur 10. Jämförelse mellan de sex matematiska kompetenserna i Exponent(n =561) och Ma 4000 (n 
=923).
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5.3 Samband mellan matematiska kompetenser och 
strävansmål

Med hjälp av Tabell 4 visualiseras sambandet mellan de matematiska kompetenserna 
och strävansmålen. Det framgår att kommunikationskompetensen kan relateras till 
alla strävansmål. Modellerings- och problemlösningskompetenserna kan kopplas 
samman till alla strävansmål utom S6. 

Tabell 4. Samband mellan de matematiska kompetenserna och strävansmålen för matematik i 
gymnasieskolan. S1-S8 står för strävansmålen, se Bilaga 1.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Kommunikation X X X X X X X X

Modellering X X X X X X X

Resonemang X X X X X

Begrepp X X X X

Problemlösning X X X X X X X

Algoritm X X X X X X
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6 DISKUSSION
I detta kapitel diskuteras studiens resultat med utgångspunkt från arbetets syfte och 
frågeställningar. 

6.1 Fördelningen av de sex matematiska kompetenserna i 
läroböckerna

Här diskuteras resultatet av fördelningen av kompetenserna i läroböckernas uppgifter 
samt hur fördelningen ser ut i de olika nivåerna.

6.1.1 Exponent

Alla matematiska kompetenser är representerade i Exponent men 
algoritmkompetensen dominerar med 60 % (340 uppgifter). Detta beror på det stora 
antalet grunduppgifter i boken (450 av 561) som till 65 % består av
algoritmkompetensen. Utmärkande för alla nivåer är att algoritmkompetensen 
dominerar. En orsak till denna dominans kan vara den viktiga roll som 
algoritmkunskaperna har i matematikanvändningen, då man inom matematiken 
systematiskt bygger vidare på tidigare kunskaper (Gustafsson 1980). En blygsam 
förändring i fördelningen av kompetenserna framträder vid en jämförelse mellan 
Grund-, A- och B-uppgifterna. I B-uppgifterna är det resonemangskompetensen som 
kommer efter algoritmkompetensen. Fördelningen av kompetenserna i B-uppgifterna 
är, förutom problemlösningskompetensen som inte är representerad med någon 
uppgift, mer utbrett än i Grund- och A-nivåerna. Problemlösningskompetensen
förekommer mycket lite i boken. Procentuellt är modelleringskompetensen jämt 
fördelad genom hela boken, med undantag i B-nivån där den ökar något. Oroande är 
den svaga fördelningen av kommunikationskompetensen bland bokens uppgifter 
(endast 6/561 uppgifter), då denna kompetens erbjuder eleverna en bred utveckling 
av sina matematiska kunskaper. 

I allmänhet upplever vi Exponent som en lättsam bok att arbeta med, men vi hade 
gärna sett en jämnare fördelning av de matematiska kompetenserna i alla nivåer.

6.1.2 Matematik 4000

I Ma 4000 är alla sex kompetenserna representerande. De dominerande 
kompetenserna är begreppskompetensen och algoritmkompetensen. Detta syns 
genomgående i bokens alla nivåer (grund, A och B). Av bokens 923 uppgifter tillhör 
872 uppgifter begrepps- och algoritmkompetenserna (457 respektive 415 uppgifter). 
I Grunduppgifterna har dessa två kompetenser nästan total dominans med 54 % 
respektive 43 % av de totala uppgifterna. Resonemangskompetensen utgör de 
resterande procenten (3 %). Det är i B-uppgifterna som en knappt märkbar variation 
av kompetenserna uppstår. Många av B-uppgifterna upplevs ha samma 
svårighetsnivå som uppgifterna i A-nivån.

Under analysen av uppgifterna i Ma 4000 har vi uppmärksammat att det finns många 
likartade uppgifter inom samma avsnitt. Denna enformighet kan leda till att eleverna 
lättare tröttnar på att lösa bokens uppgifter. Uppgifterna som tillhör 
resonemangskompetensen upplever vi som utvecklande för eleverna trots 
uppgifternas låga antal (30/923). För att eleverna ska utvecklas i alla kompetenser 
behöver dessa representeras i större utsträckning.
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6.2 Matematiska kompetenser i relation till strävansmål

Då de matematiska kompetenserna inte nämns i styrdokumenten, där strävansmålen 
för matematik i gymnasieskolan ingår, belyses relationen mellan dessa. De samband 
som hittats framgår ur Tabell 4. Där kan man se att möjlighet ges för att nå 
strävansmålen genom elevens utveckling i alla kompetenser. 

Av vårt resultat kan man se att kommunikationskompetensen är kraftigt 
underrepresenterad i båda läroböckerna som undersökts (6/561uppgifter i Exponent
och 8/923 uppgifter i Ma 4000), trots dess samband till alla strävansmålen. Både 
modelleringskompetensen och problemlösningskompetensen har många samband 
med strävansmålen, men också dessa är underrepresenterade i läroböckerna. Dessa 
kompetenser bör, enligt vår åsikt, ha mer utrymme i läroböckerna för att elever ska 
utvecklas i kompetenserna och på så sätt öka sina möjligheter att nå strävansmålen. 
Algoritmkompetensen, som kan relateras till sex av strävansmålen, är väl 
representerad i läroböckerna. Denna höga representation kan bero på att 
algoritmkompetensen ingår i övriga kompetenser (Boesen 2006). Men det är viktigt 
att ha i åtanke att det är mångfalden av kompetenser som utvecklar eleven och inte 
ensidigheten av ett fåtal kompetenser. Även begreppskompetensen har en stor 
representation i läroböckerna fastän den inte motsvarar samma representation i 
strävansmålen. Resonemangskompetensen är svagt representerad i läroböckerna trots 
att den utvecklar eleven till att nå fler strävansmål än vad begreppskompetensen gör. 

Eftersom läroboken har en dominerande roll i undervisningen (Johansson 2006) blir 
det svårare för eleverna att nå strävansmålen då läroböckerna i undersökningen 
erbjuder ett variationsfattigt utbud av de matematiska kompetenserna. Det är därför 
viktigt att uppgifterna i läroböckerna erbjuder utveckling i alla kompetenser då dessa 
är uttolkade ur styrdokumenten av Palm et al. (2004). Eftersom läroboken används 
75-80 % i matematiklektionerna medför detta att strävansmålen, som ingår i 
styrdokumenten, inte följs (Runesson 1994).

6.3 Elevers möjligheter att utveckla matematiska 
kompetenser

Det finns en stor skillnad i antal uppgifter mellan de analyserade läroböckerna (se 
Tabellerna 1 och 2).  Ma 4000 har 362 uppgifter fler än Exponent. Vid fördelning av 
uppgifterna i de olika svårighetsnivåerna tillhör 80 % av uppgifterna i Exponent
grundnivån medan samma nivå för Ma 4000 består av 24 %. Denna nivå domineras 
av algoritmkompetensen i Exponent medan i Ma 4000 dominerar 
begreppskompetensen tätt följt av algoritmkompetensen. Detta medför att elever som 
enbart arbetar med grunduppgifterna skulle ha svårt att utveckla de övriga 
matematiska kompetenserna. Observationer från våra VFU-perioder visar att de 
flesta elever arbetar för det mesta enbart med grunduppgifterna. Detta stärks även 
från den intervjuade läraren.

Av det totala antalet uppgifter i Exponent och Ma 4000 tillhör 17 % respektive 61 % 
A-nivån. Begrepps- och algoritmkompetenserna framträder starkast i båda 
läroböckerna även i denna nivå och därmed blir det dessa kompetenser som elever 
stöter på och utvecklar. Uppgifterna i A-nivån är något mer utmanande än 
grunduppgifterna, men eftersom samma kompetenser berörs anser vi att eleverna inte 
får möjlighet att utveckla fler kompetenser. De övriga kompetenserna ökar obetydligt 
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i A-nivån, i båda läroböckerna, men denna ökning är inte tillräckligt utvecklande för 
eleven.

B-uppgifterna är den svårighetsnivå som har lägst antal uppgifter i båda 
läroböckerna. Exponent har procentuellt 3 % (11 stycken) av det totala antalet 
uppgifter, i B-nivån medan Ma 4000 har 15 % (140 stycken). Av Figurerna 5 och 9
kan man se att fördelningen mellan kompetenserna i Exponent är större än i Ma 
4000, men det finns fler uppgifter per kompetens i Ma 4000. Trots den större 
fördelningen i Exponent är det inte tillräckligt för eleverna att utveckla de
matematiska kompetenserna, på grund av det låga antalet uppgifter i läroboken. I Ma 
4000 dominerar begrepps- och algoritmkompetenserna fortfarande och ger lite 
utrymme för de andra kompetenserna.

Utav resultatet (se Figur 10) framgår att begrepps- och algoritmkompetenserna 
representeras mest i båda läroböckerna. Den framträdande kompetensen i Exponent
är algoritmkompetensen medan i Ma 4000 är det begreppskompetensen. Elever får 
möjlighet att utvecklas i dessa två kompetenser i båda läroböckerna, men vi anser 
inte att någon av böckerna erbjuder tillräcklig utveckling inom de övriga 
kompetenserna. Denna ensidiga dominans i båda läroböckerna kan även medföra 
svårigheter för eleverna i fortsatta matematikstudier, eftersom inom matematiken 
bygger man vidare på tidigare kunskaper (Gustafsson 1980). Eftersom läroboken har 
en riktningsgivande ställning i matematikundervisningen (Johnsen 1993), där den 
står för måltolkning, arbetsmetoder samt uppgiftsval (Skolverket 2003), kan man dra 
slutsatsen att de läroböcker som analyserats inte helt skildrar strävansmålen då flera 
kompetenser är svagt representerade (se Tabell 3). Problemlösningskompetensen har 
t ex endast 3 utav 923 uppgifter i Ma 4000 och i Exponent finns det endast 6 utav 
561 uppgifter som berör kommunikationskompetensen. 

Enligt en tidigare undersökning genomfört av Halltorp och Persson (2009) dominerar 
algoritmkompetensen med 69 % i läroboken Matematik 3000 kurs A (föregångare till 
Ma 4000). Resultatet av vår undersökning visar att denna kompetens fortfarande är 
en av de dominerande kompetenserna, trots att författarnas avsikt var att inrikta
uppgifterna på kommunikation och problemlösning i Ma 4000 (Alfredsson et al. 
2007).

6.4 Avslutande reflektioner

Strävansmålen för matematik i gymnasieskolan kan kopplas till de sex matematiska 
kompetenserna, men utbudet av kompetenserna, i de läroböcker som analyserades, 
bidrar svagt till elevens utveckling. Båda läroböckerna har en stark framträdande av
begrepps- och algoritmkompetenserna medan de andra kompetenserna är svagt 
representerade. Eftersom läroboken har en styrande roll i matematikundervisningen
samt att fördelningen av kompetenserna är ojämn i båda läroböckerna anser vi att 
eleven inte kan nå alla strävansmålen enbart genom arbete i läroboken.

Vi önskar att läroböckerna har en jämnare fördelning av de matematiska 
kompetenserna, men det är samtidigt viktigt att bokens uppgifter upplevs av eleven 
vara relevanta. Med utgångspunkt från styrdokumenten skall de underrepresenterade 
kompetenserna få större utrymme.

En användbar studie vore att undersöka vilka arbetsmetoder/strategier lärare 
använder sig av för att elever ska utveckla de matematiska kompetenserna och nå 
målen eftersom endast arbete i läroboken inte räcker enligt vårt resultat.
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BILAGA 1 GYMNASIESKOLANS MÅL ATT STRÄVA MOT I 
MATEMATIK

Gymnasieskolans mål att sträva mot i matematik
Mål att sträva mot i ämnet matematik i gymnasieskolan enligt kursplan
Gy2000

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna

S1.utvecklar sin tilltro till den egna förmågan att lära sig mera matematik, att tänka 
matematiskt och att använda matematik i olika situationer,

S2. utvecklar sin förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, 
symboler, metoder, begrepp och uttrycksformer,

S3. utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med 
matematiska begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa 
problemet,

S4. utvecklar sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt redovisa 
sina tankegångar muntligt och skriftligt,

S5. utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem på egen hand och 
i grupp bl.a. av betydelse för vald studieinriktning samt att tolka och värdera 
lösningarna i förhållande till det ursprungliga problemet,

S6. utvecklar sin förmåga att reflektera över sina erfarenheter av begrepp och 
metoder i matematiken och sina egna matematiska aktiviteter,

S7. utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin 
begreppsbildning samt formulera och motivera olika metoder för problemlösning,

S8. utvecklar sin förmåga att utforma, förfina och använda matematiska modeller 
samt att kritiskt bedöma modellernas förutsättningar, möjligheter och begränsningar,

S9. fördjupar sin insikt om hur matematiken har skapats av människor i många olika 
kulturer och om hur matematiken utvecklats och fortfarande utvecklas,

S10. utvecklar sina kunskaper om hur matematiken används inom 
informationsteknik, samt hur informationsteknik kan användas vid problemlösning 
för att åskådliggöra matematiska samband och för att undersöka matematiska 
modeller.
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BILAGA 2 SCHEMA FÖR KATEGORISERING AV UPPGIFTER

NEJ

Är förklaring, förtydligande 
och tolkning av begrepp 

centralt i uppgiften?

NEJ

Kan en välkänd 
lösningsprocedur användas 

för att lösa uppgiften?

JA
Kommunikationskompetens

Kräver uppgiften en 
förklaring eller 
beskrivning?

NEJ

Ska en matematisk modell skapas, 
utvärderas och tolkas utifrån en

verklig situation?

Kräver uppgiften 
argumentation, undersökning,
bevisning, generalisering?

NEJ

JA
Modelleringskompetensen

JA Resonemangskompetensen

JA Begreppskompetensen

NEJ
Problemlösningskompetensen

JA

Algoritmkompetensen

Schema för kategorisering av uppgifter, efter Halltorp och Persson (2009)


