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Sammanfattning/Abstract 

Denna studie analyserar kursplanen i matematik. Fokus i studien har varit elevernas förväntade 

kunskaper i matematik. Studien utgår från Skolverkets uppdrag att utforma kursplaner och 

kunskapskrav för grundskolan. Analysen genomfördes på nuvarande kursplan ”Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” (Skolverket, 2011a) samt förevarande kursplan 

”Grundskolan kursplaner och betygskriterier, 2000” (Skolverket, 2008). Utifrån de skillnader och 

likheter som går att finna mellan kursplanerna analyseras sedan uppdraget att utarbeta kursplaner och 

kunskapskrav. Det analysverktyg som har använts är ett ramverk för kursplanernas form och innehåll. 

Definitionerna gällande form och innehåll utgår från de metafunktioner som behandlar texters 

textuella och ideationella funktion. Studien visar att kursplanernas form förtydligats och gjorts mer 

lättillgänglig. Detta medför att de moment i kursplanen som rör elevers kunnande blivit lättare att hitta 

och förhålla sig till. När det gäller kursplanens innehåll har det preciserats och konkretiseras både när 

det gäller kompetenser och matematiska områden. Denna precision har medfört en ökad omfattning av 

antalet tillfällen kompetenser och matematiska områden omnämns. Progressionen i kursplanen är 

tydlig när det gäller de matematiska områdena. Resultaten visar på att nya moment av matematiska 

områden införts i Lgr 11, detta tolkas som en skärpning av elevernas förväntade kunnande i 

matematik.  

This study analyzes national syllabuses in mathematics. The focus of the study was the students' 

expected knowledge of mathematics. The study is based on the The National Agency for Educations 

mandate to develop syllabuses and knowledge requirements for grade 1-9 which is the compulsory 

school in Sweden. The analysis was conducted on the current and present syllabus. Based on the 

differences and similarities that can be found between the syllabuses, the mandated to develop 

syllabuses and knowledge requirements was analyzed. The tool that has been used for the analysis is 

multimodal social semiotics. The study shows that the syllabuses layout are clarified and made more 

accessible. This means that the elements in the syllabuses related to students' knowledge has become 

easier to find and relate to. The syllabuses content and concreteness in this study has been defined in 

terms of both mathematical competencies and mathematical areas. The progression in the syllabuses is 

clear regarding the mathematical areas. The new elements of mathematical areas introduced in LGR11 

display a sharpening of the students' expected knowledge in mathematics. 

Nyckelord 

Kursplan, elevers kunnande, styrdokument, socialsemiotik, metafunktioner. 
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1 Inledning 

Intresset för undervisning och bedömning i matematik har följt mig sedan min utbildningstid i Falun. 

Under min tid som lärare har jag varit med om tre läroplansreformer. Det är införandet av ”Läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94” [Lpo 94] (2006), 

”Grundskolan kursplaner och betygskriterier, 2000” [Kursplan 2000] (2002, reviderad version 2008) 

samt ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” [Lgr 11] (2011a). Detta har 

med tiden väckt ett intresse för hur våra styrdokument formuleras och tolkas. Lgr 11, Lpo 94 och 

Kursplan 2000 skulle vila på samma värdegrund och kunskapssyn. Det som skulle förändras i och med 

Lgr 11var ett förtydligande av läroplanen. Jan Björklund argumenterade i en artikel i Svenska 

Dagbladet (Björklund, 2012) för att de reformer som genomförts i grundskolan leder till skärpta krav. 

I rapporten från Skolverket (2009) och Regeringens proposition (Utbildningsdepartementet, 2009a), 

där uppdraget fastställdes, är det inte omnämnt att kraven skulle skärpas utan enbart förtydligas. Hur 

detta förtydligande genomförts intresserade mig då samhällets påverkan på skolan även påverkar de 

metoder, teorier och frågeställningar som får företräde under vissa tidsperioder. Tidigare forskning 

påvisar att samhällets syn på skolan och vad skolan ges för kunskaper att förmedla påverkas av de 

politiska och ideologiska vindar som blåser vid de tillfällen läroplaner och kursplaner skrivs 

(Lundgren, 2012a; Selander, 2012; Persson & Riddersporre, 2011; Selander & Kress, 2010). När jag 

läste kursplanen i matematik i Lgr 11 tyckte jag mig även se andra förändringar än enbart 

förtydliganden, vilka jag har haft svårt att tydligt redogöra för och förklara för mina elever. Min 

förhoppning med detta arbete är att både försöka reda ut vari de förtydligade kraven ligger samt vilka 

eventuella andra skillnader som går att upptäcka. 

1.1 Detta arbete 

Avsikten med detta arbete har varit att analysera uppdraget Skolverket fick från Regeringen där det 

ingick att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 

2009a). I detta uppdrag ingick att förtydliga, konkretisera och precisera kursplan och kunskapskrav. 

Mitt intresse ligger i hur dessa förtydliganden tar sig uttryck i kursplanen och kunskapskraven för 

ämnet matematik i Lgr 11. Dessa förtydliganden ställs i relation till vad kursplanen i matematik ger 

uttryck för att eleverna ska kunna i slutet av årskurs 3, 6 och 9. Hur dessa förväntade kunskaper 

uttrycks relateras sedan till aktuell matematikdidaktisk forskning samt den tidigare kursplanen i 

matematik. Detta görs för att tydliggöra likheter och skillnader för vad eleverna förväntas kunna i 

slutet av respektive skolår/årskurs. Till hjälp i detta analysarbete, gällande hur våra styrdokument 

formuleras och tolkas har jag använt kursplanerna i matematik för respektive läroplan (Skolverket 

2011a, 2008). Även uppdragsbeskrivningen och kommentarmaterial används för att belysa skillnader 

och likheter mellan kursplanerna (Skolverket 2013, 2012, 2011b, 2005). Aktuell matematikdidaktisk 

forskning har använts som referensramar när det gäller att se vad matematikämnet i skolan innehåller. 

Detta görs utifrån matematiska kompetenser och områden (Niss & Højgaard Jensen, 2011). Jag 

analyserar även språkliga uttryck och förståelse för språkets inverkan på kursplaner. Till dessa 

analyser har forskning rörande textanalys använts (Hellspong & Ledin, 2008; Hellspong, 2001; 

Björnson, 1968).  
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2 Syfte 

Syftet med denna studie var att utifrån Skolverkets uppdrag att utarbeta nya kursplaner och 

kunskapskrav för grundskolan undersöka om kursplan och kunskapskrav i matematik blivit tydligare, 

konkretiserade, preciserade och mer lättillgängliga. Kursplanerna har även granskats utifrån eventuella 

förändringar av kravnivån. Syftet fokuserade på elevernas förväntade kunskaper i matematik i slutet av 

årskurs 3, 6 och 9. För att möjliggöra detta syfte analyserades nuvarande kursplan (Lgr 11) och den 

tidigare kursplanen (Kursplan 2000). Utifrån de likheter och skillnader som framkom i kursplanerna 

gjordes sedan en utvärdering av Skolverkets uppdrag att utforma nya kursplaner och kunskapskrav. 

Frågeställningar: 

 Vilka likheter och skillnader går att urskilja mellan Kursplan 2000 och Lgr 11gällande hur 

texten formuleras i kursplanen utifrån uppbyggnad, form och användarvänlighet.  

 Vilka likheter och skillnader går att urskilja mellan Kursplan 2000 och Lgr 11 gällande hur 

innehållet rörande matematiska områden och kompetenser framträder och används i 

kursplanerna.  

2.1 Avgränsningar 
Fokus i detta arbete har varit läroplanens förtydligande gällande kursplanen i matematik, enligt 

uppdrag U2009/312/S från Regeringen (Utbildningsdepartementet, 2009a). I arbetet analyserades och 

jämfördes kursplanerna i matematik i Kursplan 2000 och Lgr 11. Med kursplan 2000 menas den 

reviderade upplagan av kursplanen i matematik som utkom år 2008 (Skolverket, 2008). Analysen av 

elevernas kunnande begränsades till att gälla uppnåendenivån för de olika stadierna i respektive 

kursplan. Denna begränsning genomfördes för att göra analyserna av kursplanerna så enhetliga som 

möjligt.  

3. Bakgrund 

I bakgrunden redovisar jag tidigare forskning som är relevant för detta arbete. Bakgrunden delas in i 

ett kortare avsnitt innehållande synen på läroplaner i svensk skola ur ett tidsperspektiv på hundra år 

med fokus på senare delen av 1900-talet fram till idag. Detta görs för att ge en bakgrund till den skola 

vi har idag och för att jag i diskussionsdelen ska kunna sätta detta arbete i ett större sammanhang när 

det gäller synen på elevers kunnande. Därefter redovisas ett avsnitt där jag redogör för forskning kring 

relevanta begrepp vilka är centrala i detta arbete.  
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3.1 Läroplaner 

3.1.1 Kort bakgrund 

För att förstå den skola vi har idag behöver vi även se på hur skolan utvecklats över tid. När Sverige 

industrialiserades under 1800-talest slut och 1900-talets början kom den första reformen för en 

obligatorisk skola, 1842: års folkskolestadga, folkskolan. Denna folkskola medförde inga direkta krav 

på att alla barn behövde gå i skola och några tydliga kunskapskrav fanns inte (Forsberg, 2012; 

Axelsson & Qvarsebo, 2011). Med 1882 års skollag blev det tvingande för barn mellan sju och fjorton 

år att närvara i skolan. Det är dock fortfarande kyrkan som till stora delar styr och påverkar skolans 

verksamhet och långt ifrån alla barn finns i skolan. Först en bit in på 1900-talet börjar staten intressera 

sig för skolan på allvar och under krigsåren växer insikten av att försvara och utveckla demokratin. Att 

utveckla en skola för alla blev viktigt, att inte särskilja klass, samt att en skola för alla skulle ge en 

konkurrensfördel när det gällde arbete och industrins utveckling. (Axelsson & Qvarsebo, 2011; 

Lundgren och Säljö, 2012). ”Ett historiskt perspektiv visar att bakgrunden till den obligatoriska 

skolans framväxt står att finna i det tidiga 1900-talets socialpolitiska ambitioner så väl som i ökade 

kunskapskrav och industrins behov av utbildad arbetskraft” (Axelsson & Qvarsebo, 2011, s. 40). 

Under 1900-talet har Sverige gått från ett agrarsamhälle, via ett industrisamhälle till ett 

kunskapssamhälle. Detta ställer olika krav på skolan och dess styrning. Man såg skolans utveckling 

som en möjlighet att förändra människors livsvillkor till det bättre och i denna omvandling till ett 

modernt samhälle kom skola och utbildning att få en avgörande roll (Lundgren & Säljö, 2012). 

Med den lagstadgade folkskolan 1842 ökade staten successivt sin kontroll och styrning över skolan, 

detta kommer att fortgå fram till 1960 då en avreglering av den svenska skolan påbörjas. Under dessa 

dryga 100 år är statens påverkan på skolan stor, staten utvecklar och förbättrar skolan under denna tid 

med flera olika reformer. Under 1900-talet växer flera läroplaner fram och under tidigt 1900-tal 

framkommer behovet av en central statlig ledning av skolan och läroverksöverstyrelsen inrättas, till 

formen ska den ha en lednings-, tillsyns-, utvecklings- och utvärderingsfunktion. Målet är inte att få 

till en likvärdig skola, utan utbildningar med olika syften (Lundgren, 2012 b). 

 Under efterkrigstiden handlar skoldebatten och läroplansarbetet om att samla skolväsendet. Med 

läroplanerna Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 samt Lpo 94, går utvecklingen från en läroplan med ett 

omfattande innehåll och metodanvisningar i Lgr 62, till den målrelaterade läroplan vi får med Lpo 94 

(Lundgren & Säljö, 2012). Med 1980 års läroplan börjar en ansats till målstyrning att dyka upp då 

”normalfördelningskurvan” vid betygssättning får frångås till viss del, detta får dock inget genomslag i 

skolan (Lundgren, 2012 a) Decentraliseringen påbörjas och eleverna ska uppnå mål som begrepp, 

modeller och teorier och läraren ges möjlighet att välja stoff. 1994 blir skolan målstyrd och 

decentraliseras i och med kommunaliseringen. Skolan står på två ben, målstyrning samt 

resultatvärdering och redovisning. Med 2011 års läroplan ska skolan få ett förtydligat styrdokument 

(Lundgren, 2012a). 

Det som genomsyrar skoldebatten under 1900-talet är skolans uppgift att ge kunskaper och att fostra 

framtida medborgare. (Lundgren, 2012a). År 1950 togs beslutet om en nioårig grundskola för alla och 

den skola vi har idag är utformad utifrån att fler invånare utbildas under längre tid. Den nioåriga 

grundskolan är obligatorisk och 2008 går drygt en miljon barn i förskoleklass och den obligatoriska 

grundskolan. 400 000 elever var inskrivna i gymnasieskola år 2008 och utbyggnaden av högskolan ger 

även att fler studerar längre idag än tidigare (Forsberg, 2012). I skollagen anges skolans 

grundläggande uppdrag, de övergripande målen för skolans verksamhet. Läroplanen anger den 

värdegrund som skolan skall vila på. Den blir utgångspunkten för bland annat skolans arbete med 
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normer och värderingsfrågor. I läroplanen formuleras också skolans kunskapsuppdrag, att förbereda 

eleverna för ett fungerande liv som vuxna samhällsmedborgare, att de ska kunna leva och verka i 

samhället. Läroplanen är också tydlig med vad som krävs av dem som arbetar i skolan, vilket ansvar 

som ligger på läraren och vilket ansvar rektor har (Skolverket, 2003a; 2003b). 

3.1.2 Dagens läroplan  

Grundskolan har idag en samlad läroplan, den består av tre delar. Den första delen beskriver skolans 

värdegrund och uppdrag. Den andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer för elevernas 

utbildning. Sista delen innehåller kursplaner för de ämnen som ingår i läroplanen. Varje ämne har sin 

egen kursplan och alla kursplaner har samma uppdelning i Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav. 

De tre delarna i läroplanen samverkar och ska alla ligga till grund för undervisning och lärande 

(Skolverket, 2011b) De styrdokument som lärare i den svenska skolan ska förhålla sig till förutom 

läroplanen är skollagen. Även nationella prov, individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, 

skriftliga omdömen samt lokala pedagogiska planeringar kan tolkas som styrdokument för skolan.  

3.2 Kursplaner 

I detta arbete analyseras kursplanen i matematik, vilken är en del av läroplanen. För att kunna 

genomföra analysen behöver begreppet kursplan definieras. Enligt Skolverket kan kursplanen 

definieras som att ”Kursplanerna anger statens uppfattning om vad som skall ingå i grundläggande 

matematiskt tänkande till stöd för lärares och elevers planering av matematikundervisningen.” 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 5). Selander och Kress (2010) uttrycker det som att 

kursplanen står för de institutionella förutsättningarna utifrån sin form och förankring i läroplan och 

skollag. Som styrdokument anger texten ett förhållningssätt som mottagare av texten förväntas 

anamma. Dessa sätt att se på kursplanen som styrdokument visar på de förutsättningar som ämnena 

ges, i detta fall matematik, vad ämnet ska innehålla och eleverna visa för kunnande. Dessa definitioner 

grundar sig sedan på att lärare och elever anammar statens definitioner av undervisning och elevers 

visade kunskaper. Selander och Kress (2010) beskriver ett förhållningssätt som mottagaren förväntas 

följa, vilket i Skolverkets text är underförstått. Detta visar på den inverkan samhället har på formandet 

av våra styrdokument och hur styrdokumenten formuleras och förändras över tid (Selander & Kress, 

2010). 

Enligt Niss och Højgaard Jensen (2011) innehåller kursplaner tre tydliga delar, första delen är 

ändamålet för undervisningen, nyttan med ämnet. Den delen ger motiveringen till att ämnet finns i 

läroplanen. Del två innehåller det matematiska innehållet, ofta matematiska områden, begrepp, teorier, 

metoder och de resultat som kan förväntas i ämnet. Del tre är någon form av utvärdering eller tester för 

att se om eleverna nått förväntade kunskaper utifrån vad del två har föreskrivit. Nedan beskrivs vår 

nuvarande kursplan Lgr 11 (Skolverket, 2011a), samt förevarande kursplan, Kursplan 2000 

(Skolverket, 2008). 

3.2.1 Kursplan 2000 

Kursplan 2000 angav att det skulle finnas en tydlig koppling mellan kursplanerna och läroplanen. 

Kursplanernas konkretisering förtydligade läroplanens mål och värdegrund. Kursplanerna var 

uppdelade i flera avsnitt, det första var ”Ämnets syfte och roll i utbildningen”. Här förklarades varför 

ämnet ingick i elevernas utbildning samt en beskrivning hur ämnet skulle bidra till att eleverna fick de 

kunskaper de behövde för att bli fungerande samhällsmedborgare. ”Mål att sträva mot” beskrev sedan 

ämnets syfte och undervisningens inriktning. Dessa mål var avsedda för samtliga elever i skolan och 
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avsåg de kunskaper skolan skulle sträva efter att eleverna utvecklade. Det tredje avsnittet var ”Ämnets 

karaktär och uppbyggnad” där ämnets ”kärna” formulerades, det vill säga ämnets centrala moment och 

identitet. Detta avsnitt skulle framförallt vara ett stöd för planeringen av undervisningen. 

Kunskapsmålen i matematik beskrevs under ”Mål att uppnå”. De var formulerade för skolår 5 och 

skolår 9 (i den reviderade kursplanen 2008 införs även Mål att uppnå för skolår 3). Målen skulle även 

kunna skrivas på en lokalnivå. Det fanns en ambition att kommunerna skulle få ett större inflytande 

över läroplanens genomförande på skolnivå. Tanken med detta var att målen skulle kunna preciseras 

och konkretiseras med ett specifikt innehåll/stoff vilket lärare och elever tillsammans skulle bestämma 

(Lundgren, 2012a; Skolverket, 2005; SOU 1992:94). De två måltyperna angav dels vilka mål 

undervisningen skulle sträva mot, dels vilka mål eleven skulle ha uppnått efter det tredje, femte 

respektive det nionde skolåret. Mål att sträva mot visade på de kvaliteter undervisningen skulle 

utveckla hos eleverna. Mål att sträva mot är uppdelade i två delar, den första betonar övergripande mål 

medan den senare delen hade ett tydligare fokus mot områden inom matematiken. Även Mål att uppnå 

hade ett tydligt fokus mot övergripande mål och områden inom matematiken och beskrev de 

kunskaper alla elever skulle ha möjlighet att minst uppnå (Björklund, Pettersson & Tambour, 2002; 

Skolverket 2005). Avslutningsvis formulerades de kunskapskvaliteter som skulle bedömas under 

”Bedömningens inriktning”, även här gavs lärarna möjlighet att själva lokalt få vara med och skapa en 

bedömningsgrund. Sist i ”Bedömningens inriktning” formulerades betygskriterierna för betygen ”Väl 

godkänd” och ”Mycket väl godkänd” för skolår 9 (Skolverket, 2005). 

3.2.2 Lgr 11  

Kursplanen i Lgr 11 delas i tre avsnitt. De tre avsnitten är Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav. 

Kursplanen inleds med en motivering till varför ämnet finns i läroplanen. Under syftesdelen 

formuleras sedan syftet med undervisningen i ämnet. Här framgår även vad undervisningen har för 

ansvar för elevernas kunnande, det vill säga elevernas möjligheter att utveckla de kunskaper och 

förmågor som omnämns. Syftet avslutas med ämnets långsiktiga mål ”Genom undervisningen i ämnet 

matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: […]”. 

Dessa förmågor går sedan igen i Kunskapskraven för årskurs 3, 6 och 9 (Utbildningsdepartementet, 

2009a; Skolverket, 2009). Skillnaden ligger i att de långsiktiga målen inte anger någon begränsning 

för elevernas kunnande, ”det går alltså inte att betrakta dem som något som slutgiltigt kan uppnås” 

(Skolverket, 2011b, s. 4). Det centrala innehållet anger vad som ska behandlas i undervisningen och är 

obligatoriskt. Inga moment får tas bort däremot står det läraren fritt att lägga till matematiska moment 

i undervisningen. Det centrala innehållet är uppdelat i sex underrubriker, vilka är taluppfattning och 

tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt 

problemlösning. Alla kunskapsområden återfinns i alla årskurser. Under dessa rubriker finns 

innehållspunkter (punktlistor) som förtydligar innehållet under varje rubrik. Det centrala innehållet är 

indelat i stadierna 1-3, 4-6 samt 7-9. Innehållet ska visa på en progression upp genom årskursena 

(Skolverket, 2011b, 2009; Utbildningsdepartementet, 2009a). Den sista delen i kursplanen är 

kunskapskraven. De är konstruerade utifrån förmågorna som beskrivs i de långsiktiga målen samt 

relaterar till de kunskapsområden som beskrivs i det centrala innehållet. För att kunskapskraven ska bli 

hanterbara preciseras inte innehållet lika detaljerat som i det centrala innehållet. Kunskapskraven 

beskriver den lägsta godtagbara kunskapsnivån för åk 3 samt kunskapsnivån för betygen E, C och A i 

årskurs 6 och 9. (Skolverket, 2011b, 2009; Utbildningsdepartementet, 2009a). 
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3.3 Uppdrag till Skolverket 
”Ett mycket kortfattat sätt att beskriva den utbildningspolitiska intentionen med de olika 

förändringarna i Lgr 11 är: tydligare krav, tydligare roller och tydligare ansvar” (Persson & 

Riddersporre, 2011, s. 16). Persson och Riddersporre formulerar det även som att ”Kunskapsmål för 

de yngre barnen i skolan är tydligare framskrivna i den nya läroplanen. Men även fortsättningsvis har 

demokrati och medborgerlig fostran en framträdande plats” (2011, s. 19). Dessa formuleringar 

stämmer bra överens med detta arbetes intentioner att undersöka elevers förväntade kunnande i Lgr 11. 

För att förstå utformandet av Lgr 11behöver regeringsbeslut, propositioner och uppdrag till Skolverket 

samt Skolverkets redovisning av uppdraget belysas. I Regeringens uppdragsbeskrivning ”Uppdrag att 

utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer 

m.m.”(Utbildningsdepartementet, 2009a) och propositioner ”Tydligare mål och kunskapskrav – nya 

läroplaner för skolan” (Utbildningsdepartementet, 2008a), ”En ny betygsskala ” 

(Utbildningsdepartementet, 2008b) samt i Skolverkets rapport ”Redovisning av uppdrag att utarbeta 

nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m.”. (Skolverket, 

2009) beskrivs hur kursplaner och kunskapskrav ska utformas i Lgr 11. Regeringen motiverar även 

ställningstaganden man gör gällande kursplanernas utformande i propositionerna. Propositionerna 

ligger till grund för uppdraget till Skolverket att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav. I 

Skolverkets rapport (2009) beskrivs även hur man valt att genomföra uppdraget. I dessa texter 

återkommer att kursplaner och kunskapskrav ska bli tydligare, mer konkretiserade, preciserade, mer 

lättbegripliga och lättillgängliga.  

3.3.1 Uppdraget 

Skolverket fick i uppdrag av Regeringen (Utbildningsdepartementet, 2009a) att utarbeta förslag till 

nya kursplaner för respektive ämne samt formulera kunskapskrav för godtagbara kunskaper för 

grundskolan. När uppdraget formulerades innebar detta att nivån för godtagbara kunskaper gällde 

årskurs 3 och 6. För årskurs 9 skulle Skolverket utarbeta kunskapskrav för de olika betygsstegen E, C 

och A. Betygssteg kom att gälla även årskurs 6 från och med läsåret 2012/2013, eftersom Regeringen 

då beslutade att eleverna skulle få betyg från årskurs 6 (Utbildningsdepartementet, 2009b). Den 

samlade läroplanen skulle genomsyras av större konkretion och precision än den nuvarande. Ett tydligt 

och begripligt språk skulle eftersträvas (Utbildningsdepartementet, 2009a). I uppdraget låg att 

konkretisera de nya kursplanerna och strukturera dem så att de skulle ge ett enhetligare intryck samt 

vara lättare att tolka. Det fanns ett tydligt uppdrag att tydliggöra syfte, förmågor och kunskapskrav. 

När det gällde det centrala innehållet skulle det skrivas fram och konkretiseras, det vill säga att det 

skulle utvecklas över tid och visa på ett mer sammansatt innehåll ju högre årskurser som avsågs. De 

långsiktiga målen är de förmågor som återfinns i syftestexten dessa bedöms sedan i kunskapskraven. 

Dessa mål och kunskapskrav skulle vara konkreta och utvärderingsbara samt bidra till en likvärdig 

bedömning. De skulle även kunna förstås av föräldrar. Målen och kunskapskraven skulle sedan kunna 

förklaras för eleverna och diskuteras med dem (Utbildningsdepartementet, 2009a). När det gäller det 

centrala innehållet skulle det belysa de kunskapsområden som är väsentliga att arbeta med för att 

eleven skulle utvecklas i riktning mot målen. Kunskapskraven utgår från det centrala innehållet där 

”relationen mellan det centrala innehållet och kunskapskraven kan liknas vid kommunicerande kärl 

där mindre detaljerade innehållskomponenter i kunskapskraven leder till mer detaljerat centralt 

innehåll” (Skolverket, 2009, s. 19). När det gäller kunskapskraven var det viktigt med ett gemensamt 

språk i kursplanerna och att progressionen i betygstegen gick att följa. I uppdraget ingick även att de 

mål eleverna förväntades nå var rimligt många. I uppdraget låg även att målen inte skulle vara två (mål 

att uppnå och strävansmål). Utan att man i kunskapskraven i första hand ska bedöma de långsiktiga 

målen från syftestexten. Målen i skolår 3 från Kursplan 2000 var de mål som låg närmast Regeringens 
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syn på hur kursplanerna skulle formuleras. Det var även målen för årskurs 3 som lades till i den 

reviderade versionen av Kursplan 2000. Dessa mål skulle anpassas till den nya kursplanestrukturen i 

Lgr 11.  

3.4 Grundläggande kunskaper i matematik 

Vad vi anser vara grundläggande kunskaper styrs av samhällets värderingar och förändras därmed över 

tid beroende på vilken syn på kunskaper som råder i samhället. Ytterst sett är det en politisk fråga 

vilka färdigheter och kunskaper man vill att människor ska behärska och detta kan skilja sig från 

samhälle till samhälle. Detta ger att läroplaner är politiska och ideologiska dokument och utifrån det 

samhällsklimat som råder formas läroplaner och kursplaner (Liberg & Säljö, 2012; Selander & Kress 

2010). 

I grunden handlar naturligtvis allt om politiska frågor: Vilket samhälle vill vi leva i och vad anser vi 

vara ett gott samhälle. Förändringar medför krav på nya kunskaper, kompetenser och förmågor. Ett 

utbildningssystem måste inte bara bidra till att ämnesorienterade förmågor och kunskaper utvecklas, 

utan också, menar vi bidra till identitestbildning och ansvarsutveckling. Att i olika utbildningar 

förbereda för en framtid, med behov och krav som vi knappt ens kan ana, är minst sagt vanskligt. 

(Selander & Kress, 2010, s.12) 

Historiskt kan vi se att läsande, skrivande och räkning (aritmetik) framstod som de viktigaste 

grundläggande färdigheterna under 1800-talet och detta kan sägas vara en central del av 

färdighetsträningen i många skolsystem (Liberg & Säljö, 2012). ”Frågan om vad som är 

basfärdigheter, grundläggande färdigheter eller baskunnande i matematik är inte enkel att besvara. Det 

som krävs av en elev eller medborgare ändras med tiden. Det som var viktigt i jordbrukarsamhället är 

inte på samma sätt viktigt idag när nya behov har kommit till.” (Myndigheten för skolutveckling, 

2003, s.5) Den definition på grundläggande kunskaper i skolmatematiken vi har idag är kursplanen i 

matematik. Både i den föregående (Kursplan 2000) och nuvarande (Lgr 11) betonas att eleverna 

behöver baskunskaper i matematik för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivet samt bli en 

aktiv samhällsmedborgare. Även kunskaper för att kunna tillgodogöra sig fortsatta studier poängteras 

(Skolverket, 2008, 2011). 

I detta arbete delas nu definitionen för grundläggande kunskaper upp i två: matematisk kompetens 

samt matematiska områden. Matematisk kompetens är att kunna hantera olika situationer som kräver 

matematik i någon form, exempelvis att kunna lösa ett problem med en relevant uttrycksform. 

Matematiska områden behandlar matematiskt stoff i exempelvis taluppfattning och geometri. 

3.4.1 Matematisk kompetens 

Niss och Højgaard Jensen vill definiera matematisk kompetens som att ha kunskap om, förståelse för, 

att kunna göra, kunna använda och ha en åsikt om matematik och matematiska aktiviteter i en mängd 

sammanhang där matematiken spelar en avgörande roll. Detta medför att eleven behöver ha kunskaper 

om fakta, färdigheter och processer som rör matematik. De sammanfattar kompetenser i matematik 

som att kunna agera på ett lämpligt sätt i situationer som innebär eller kräver en viss typ av 

matematiska utmaningar. “Mathematical competence comprises having knowledge of, understanding, 

doing, using and having an opinion about mathematics and mathematical activity in a variety of 

contexts where mathematics plays or can play a role.” (Niss & Højgaard Jensen, 2011, s. 49). 
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Det finns ett flertal arbeten där man behandlar matematiska kompetenser, tre av dessa som det ofta 

refereras till i arbeten som berör matematikdidaktik samt läroplansarbete är, Adding it up: Helping 

children learn mathematics (Kilpatrick, 2001), KOM-rapporten, Kompetencer og matematiklaering. 

Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisning i Danmark (Niss & Højgaard Jensen, 

2002, engelsk version 2011) samt Principles and Standards for School Mathematics [NCTM] (2000). 

Dessa tre har vissa gemensamma drag, till exempel att lösa problem där både en förståelse av 

problemet och en ansats till att lösa problem i olika former ingår. Även att kunna resonera kring 

matematiken utifrån förståelse och att kunna klargöra sina resonemang skriftligt och muntligt ingår i 

de tre arbetena. Sedan skiljer sig arbetena åt i hur de definierar vissa specifika kompetenser, både 

utifrån benämning och innehåll. Även antalet kompetenser som finns i skolmatematiken varierar 

mellan arbetena. I detta arbete används KOM-projektets kompetensbegrepp. Anledningen till detta är 

att antalet kompetenser i KOM-projektet är omfattande och analysen av kursplanerna då kan dels upp i 

mindre delar (specifika kompetenser). KOM-projektet har identifierat åtta generella kompetenser i 

matematik. Dessa åtta kompetenser beskriver önskvärda kunskaper i skolmatematiken. 

(Niss & Højgaard Jensen, 2011, s. 51)) 

De åtta kompetenserna, är indelade i två kategorier. Den första kategorin riktar in sig på att kunna 

fråga och svara i matematik, där fokus ligger på tankegångs-, problemhanterings-, modellerings- och 

resonemangskompetens. Den andra kategorin behandlar matematikens språk och redskap med 

utgångspunkt i att eleverna ska kunna använda dessa. Kompetenserna är: representations-, symbol- 

och formaliserings-, kommunikations- och hjälpmedelskompetens. De åtta kompetenserna är enskilda 

men överlappar och går i varandra till viss del.  

Eleven utvecklar dessa matematiska kompetenser genom att ställa frågor och vara medveten om vilka 

typer av svar som är möjliga (tankegångskompetens), svarar på en fråga med hjälp av matematik 

(problemhanterings- och modelleringskompetens) samt att bedöma och ge argument för att lösa 

matematiska frågor (resonemangskompetens). Fortsättningsvis behöver eleven kunna hantera det 

matematiska språket och dess verktyg, det innebär att kunna hantera olika representationer av 

matematiska enheter, företeelser och situationer (representationskompetens), att kunna hantera 

symboler och representationer i matematik (symbol och formaliseringskompetens), att kunna 

kommunicera på, med och om matematik (kommunikationskompetens), samt att kunna använda och 

relatera till olika tekniska hjälpmedel för matematisk aktivitet (hjälpmedelskompetens) (2011, s.51-

52, min översättning).  

 

De beskriver sedan kompetenserna utförligt i arbetet och i Tabell 1 följer min sammanfattning av 

kompetenserna. 
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Tabell 1. Beskrivning av kompetenser 

Kompetens Definition av kompetenser 
Tankegångskompetens ÄR att: 

 

 

 

 

Tankegångskompetens är INTE: 

 

Veta om frågor och svar är matematiska 

Känna igen, förstå och hantera begrepp 

Generalisera 

Skilja mellan matematiska påståenden 

 

Vägen till ett svar, det är problemhanteringskompetens 

Om svaret är rätt, det är resonemangskompetens 

Att omvandla verkligheten till matematiska frågor, det är 

modelleringskompetens 

Problemhanteringskompetens ÄR att: 

 

 

 

 

 

Problemhanteringskompetensen ligger 

NÄRA:  

 

 

Problemhanteringskompetens är INTE: 

Hantera matematiska problem genom att upptäcka/förstå, formulera och lösa 

dem. 

Hantera olika sorters problem (öppna, slutna, ”rena” och problem i en kontext) 

En matematisk fråga som kräver en undersökning 

Se vägen till ett svar 

 

Modellerings- och tankegångskompetensen då dessa kompetenser harterar 

matematiska frågor 

 

 

En rutinuppgift (en rutinuppgift för en elev kan vara ett problem för en annan 

och omvänt) 

Modelleringskompetens ÄR att: Analysera egenskaper hos modeller, inklusive att bedöma lämplighet hos 

modellen  

Dematematisera modeller, d.v.s. att koppla dem till verkligheten 

Modellera själv d.v.s. att skapa en modell utifrån en given situation/verklighet 

Resonemangskompetens ÄR att: 

 

 

 

 

Resonemangskompetensen ligger 

NÄRA: 

 

Resonemangskompetens är INTE: 

Följa och bedöma matematiska resonemang 

Förstå matematiska bevis 

”Aktivera” en beräkning/operation 

Veta om svaret är rätt  

 

Problemhanteringskompetens och modelleringskompetens, 

resonemangskompetensen ”förklarar/bevisar” dessa. 

 

Genomförandet av en beräkning, det är symbol- och formaliseringskompetens. 

Representationskompetens ÄR att: 

 

 

 

 

 

Representationskompetensen ligger 

NÄRA: 

 

Förstå och använda olika representationsformer för matematik, allt från 

symboler till material som representationsformer,  

Förstå ömsesidiga relationer mellan olika representationsformer av samma 

entitet  

Välja och växla mellan representationsformer 

 

Symbolhantering (symbol och formaliseringskompetens) och kommunikation 

inom, med och om matematik (kommunikationskompetens) samt att ta hjälp 

av konkret material (hjälpmedelskompetens) 

Symbol och formaliseringskompetens 

ÄR att: 

 

 

 

 

Symbol och formaliseringskompetens 

 är ÄVEN: 

 

Avkoda symbolspråk (att kunna berätta vad det handlar om, det behöver inte 

vara en verklig situation) 

Översätta mellan symboler och ord 

Hantera uttryck och formler, ex lösa ekvationer/använda symboler 

Genomföra en beräkning/operation 

 

Andra formella matematiska system (som inte är symboler) ex. mängdlära 

Aritmetiska symboler inklusive hantering 

Ett fokus på symbolen, hur den används, vad den betyder, hur jag använder 

symboler 

Kommunikationskompetens ÄR att: 

 

 

Kommunikationskompetensen ligger 

NÄRA: 

Uttrycka sig matematiskt, muntligt, skriftligt och visuellt 

Studera och tolka redovisningar vilka är muntliga, skriftliga eller visuella 

 

Representationskompetensen samt symbol och formaliseringskompetensen, då 

dessa kompetenser kräver kommunikation. Kommunikationskompetensen har 
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 dock ett tydligare fokus på avsändare och mottagare av kommunikationen, 

kompetensen kräver inte heller representationsformer. 

Hjälpmedelskompetens ÄR att: 

 

 

 

 

Hjälpmedelskompetens är ÄVEN: 

 

 

Hjälpmedelskompetens ligger NÄRA: 

Använda relevanta hjälpmedel 

Veta vilka hjälpmedel som finns att tillgå 

Möjligheter och begränsningar hos hjälpmedlen i olika matematiska 

situationer  

 

Hjälpmedel så som papper, abakus, kompasser m.m., alltså inte enbart 

miniräknare och datorer 

 

Representationskompetensen då denna inkluderar olika former av 

representationsformer 

 

När jag uttrycker att kompetenserna ligger nära varandra är det utifrån att Niss och Højgaard Jensen 

(2011) menar att de till viss del går i varandra, exempelvis att representationskompetensen ligger 

väldigt nära både kommunikation- och symbol och formaliseringskompetensen. Detta sätt att se på 

matematiskt kunnande återfinns även hos Kilpatrick (2001) och NCTM (2000). Även 

kommentarmaterialen till kunskapskraven uttrycker sig på liknande sätt (Skolverket, 2012, 2013). När 

jag formulerar det som att en kompetens ”inte är” är det för att förtydliga den kompetensen. Detta 

gäller exempelvis när tankegångskompetensen beskrivs, där vägen till ett svar inte är 

tankegångskompetens utan problemhantering. 

3.4.2 Matematiska områden 

Även när det gäller matematiska områden finns omfattande forskning och definitioner på vad som ska 

ingå i undervisning och elevers kunskaper. Niss och Højgaard Jensen (2011), NCTM (2000) samt 

Kilpatrick (2001) definierar matematiska områden. Även här finns likheter mellan arbetena och 

exempel på detta är att tre av hörnstenarna enligt Niss och Højgaard Jensen även återfinns hos NCTM 

och Kilpatrick. Dessa hörnstenar är taluppfattning, geometri och algebra. Sannolikhet och statistik 

finns även de med i de tre arbetena. En skillnad är att Niss och Højgaard Jensen definierat fler 

matematiska områden i jämförelse med de andra arbetena, exempelvis optimering och analys. Diskret 

matematik ingår i övriga matematiska områden i NCTM men återfinns som ett eget moment hos Niss 

och Højgaard Jensen. Definitionerna av de matematiska områdena i dessa tre arbeten påminner om 

varandra och jag väljer i detta arbete att fortsätta att arbeta med Niss och Højgaard Jensens definitioner 

även när det gäller matematiska områden. Detta gör jag för att få en kontinuitet samt att även här är 

antalet områden omfattande och analysen av kursplanerna kan delas upp i mindre delar. KOM-

projektet har identifierat 10 matematiska områden som beskriver önskvärda kunskaper i 

skolmatematiken. 

Enligt Niss och Højgaard Jensen (2011) finns två samband mellan kompetenser och matematiska 

områden. Den första är att en kompetens kan praktiseras i förhållande till det givna matematiska 

området, det vill säga att kompetensen kan uttryckas i relation till det matematiska området. Det andra 

sambandet är att kompetensen kan utvecklas, det vill säga skapas eller förstärkas i förhållande till det 

givna matematiska området (Niss & Højgaard Jensen, 2011). De anser att en kompetens behöver sättas 

i förhållande till ett matematiskt område för att kunna användas och utvecklas. Utifrån detta definierar 

de nio matematiska områden. De matematiska områdena är; the number domains, arithmetic, algebra, 

geometry, functions, calculus, probability, statistics och discrete mathematics. De anser att de 

matematiska områdena är uppdelade i två. De första fyra är taluppfattning, algebra, geometri och 

funktioner, dessa beskriver de som hörnstenar inom matematiken. Taluppfattning delar de sedan upp i 

taluppfattning och räknefärdigheter. Resterande matematiska områden är analys, sannolikhet, statistik, 

diskret matematik och optimering, Niss och Højgaard Jensen beskriver dessa som nyare områden inom 
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matematiken men nödvändiga inom olika vetenskapliga, professionella och praktiska områden. Dessa 

10 områden anser de ska ingå i skolmatematiken. Tabell 2 visar när de matematiska områdena senast 

ska ingå i undervisningen. De anser att dock att de matematiska områdena gärna får introduceras 

tidigare på ett sätt som är anpassat för elevernas ålder.  

 

Tabell 2. Introduktion av matematiska områden 

 
*Stadieindelningen är relevant även för den svenska skolan (Niss & Højgaard Jensen, 2011, s. 128)  

I Tabell 3 följer min tolkning av Niss och Højgaard Jensen matematiska områden (2011, s. 126-128). 

Dessa har begränsats så till vida att de exempel som återges av Niss och Højgaard Jensen inte återfinns 

samt att områdena återges kortfattat utan att kärnan i det matematiska området går förlorad. 
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Tabell 3. Beskrivning av matematiska områden 

Matematiska områden 

Taluppfattning - siffror, naturliga, hela, rationella, reella och komplexa tal, positionssystemet, bråk, 

decimalutveckling m.m.. 

 

Räknefärdigheter - tillämpning av de fyra räknesätten, liksom olika algoritmer för att utföra 

beräkningar samt överslagsberäkning. 

 

Algebra - studiet av mängder, operationer och sambandet mellan operationer, inklusive ekvationer, 

algebraiska strukturer samt algebraiska undersökningar av geometriska objekt. 

. 

Geometri - egenskaper hos två och tre dimensionella objekt, mätning och koordinatsystem, lösandet 

av geometriska problem. 

 

Funktioner - funktionen i sig inklusive variabler och grafer av funktioner. Detta kan vara olika typer 

av funktioner. 

 

Analys - ett sätt att studera funktioners förändringar med hjälp av derivata och integraler. 

 

Sannolikhet – att beskriva och räkna slumpmässighet samt kombinatorik. 

 

Statistik - att organisera, tolka och dra slutsatser om kvantitativa data.  

 

Diskret matematik – undersökningar och strukturer på ändliga mängder till exempel taluppfattning 

inom ändliga mängder, räknemetoder, kombinatorik, grafer och algoritmer.  

 

Optimering - bestämning av extremvärden för reella funktioner (maxima, minima). 

 

 

I det fortsatta arbetet kommer kursplanerna i matematik i Lgr 11 och Kursplan 2000 att analyseras 

utifrån dessa matematiska kompetenser och områden.  

3.5 Tidigare textuell forskning 
Textuell analys ger uttryck för hur kommunikationen är uppbyggd. Till exempel hur texten är 

sammansatt och olika former på språket i en text. Björnsson (1968) och Hellspong (2001) redogör för 

att layouten kan struktureras utifrån olika aspekter beroende på vad i textens form man vill fokusera 

på. Dessa aspekter kan vara rubriker, löpande texter, hur förtydliganden och markeringar i texter tar 

sig uttryck samt textens läsbarhet och bildspråk (text, tabeller, bilder m.m.). 

3.5.1 Textuell struktur 

Strukturen i texter kan analyseras utifrån lexikon, grammatik, komposition och disposition (Hellspong, 

2001; Hellspong & Ledin, 2008). Lexikon beskriver textens ordförråd, exempelvis upprepningar av 

ord, långa ord, olika typer av ordbildning med mera. Grammatiken visar sedan på vilka typer av fraser 

och satser en text är uppbyggd med, det vill säga textens meningsbyggnad. Kompositionen visar på 

textens konstruktion i stora drag, exempelvis hur texten är indelad i stycken och rubriker. 

Kompositionen tar även hänsyn till olika former av markeringar i texten. Dispositionen visar vad som 

för texten framåt, exempelvis vad som får en text att gå från helhet till delar (Hellspong, 2001; 

Hellspong & Ledin, 2008). Jag använder den textuella analysen gällande hur texten är sammansatt 



17 

 

samt formen på språket i detta arbete. Arbetet med texten som text fokuserar då på rubriknivåer, 

löpande texter, mängden ord och läsbarhetsindex. Fokus ligger således på textens komposition, 

disposition samt till viss del dess grammatik. 

Komposition och disposition 

När en text analyseras utifrån komposition undersöks texten i sin helhet och utifrån textens 

övergripande drag. Hur texten är uppdelad och hur dessa delar tillsammans utgör en helhet indikerar 

vilken funktion delarna uppfyller i texten. Dessa delar kan vara stycken eller kapitel. Även andra 

former av markeringar i texten undersöks. Dessa markeringar kan vara olika markörer för att hjälpa 

läsaren in i texten, exempelvis kursivering, strecksatser eller markeringar i rubriker. Detta leder in på 

dispositionen i en text, där en god disposition för texten framåt. Rörelsesättet i en text kan skifta, det 

kan ske utifrån tid, rum, tema eller en specificerande disposition. Kursplanetexter utgår från en 

tematisk och specificerande disposition. Med detta menas att kursplanetexter är uppdelade i teman, 

exempelvis ämnen men även att ett ämne kan vara uppdelat i olika moment eller områden. Att 

Kursplanerna även är specificerande betyder att de går från en helhet till att beskriva delar inom ett 

ämne (Hellspong, 2001; Hellspong & Ledin, 2008). 

Grammatik 

Grammatiken visar sedan på nästa beståndsdel i en text. Om kompositionen utgick från delar i texten 

och stycken i en text arbetar grammatiken med fraser, satser och meningar och hur de sätts samman i 

en text. Vid studier i grammatik kan även ordbildning och olika former av satser analyseras 

(Hellspong, 2001; Hellspong & Ledin, 2008). I detta arbete kommer denna del av grammatiken att 

vara underordnad. Däremot kommer satser i olika former att belysas utifrån sitt innehåll och sin form. 

Hellberg (2002) anser att våra kursplaner innehåller en allmän auktoritär stil exempelvis genom att 

använda ograderade påståenden (satser). Genom dessa påståenden fastslås hur världen är, oftast utan 

att underbygga påståendena med motiveringar. Hellberg skriver även att satserna i ”Mål att sträva 

mot” formuleras som oavgränsade processer utan slut vilket gör dem svåra att tolka och använda. 

Denna tolkning med oavgränsade processer stämmer även på de långsiktiga målen i Lgr 11. Detta är 

ett exempel på hur satser formuleras i kursplanetexterna.  

Läsbarhet 

Att undersöka en texts läsbarhet bedömer dess tillgänglighet som text. Även hur stora krav som kan 

ställas på förkunskaper och motivation hos läsaren indikeras vid en läsbarhetsanalys (Hellspong, 2001; 

Björnsson, 1968). 

Läsbarhetsindex är en indikator på hur svår en text är att läsa, ett högt läsbarhetsindex indikerar att 

texten är svårläst. Intervallet för läsbarhetsindex går från 1-60. Gränsen för den högsta nivån, det vill 

säga när texten upplevs som svår att läsa ”mycket svårläst text” går vid läsbarhetsindex 60. En text kan 

ha en högre läsbarhetsindex än 60, exempelvis 100. Det innebär att det inte finns någon övre gräns för 

hur svårläst en text kan vara, texten bedöms även då som ”mycket svårläst text”.  

Läsbarhetsindex beräknas enligt Björnsson (1968; se även Lundberg & Reichenberg, 2009) utifrån 

förhållandena mellan texternas användande av antal meningar (M), antal ord (O), antal ord med fler 

än 6 tecken (L) och genomsnittlig meningslängd (Lm). Genomsnittlig meningslängd beräknas 

genom att dela antalet ord med antalet meningar. Andelen långa ord (Lo) beräknas genom att dela 

antalet ord med fler än 6 tecken med antalet ord. Läsbarhetsindex (LIX) beräknas sedan genom att 

addera den genomsnittliga meningslängden med andelen långa ord.  
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Kritik som framförts mot mätningar av läsbarhetsindex är att enbart meningsbyggnad analyseras. 

Självklart finns det andra komponenter som kan försvåra en text, exempelvis språkrytm och om det är 

långt mellan subjekt och predikat. Även korta ord kan vara svåra att läsa men generellt är längre ord 

svårare att läsa än korta (Lundberg & Reichenberg, 2009). Att mäta läsbarhetsindex i detta arbete blev 

ett sätt att undersöka textens tillgänglighet som text och till detta ändamål är läsbarhetsindex 

användbart. 

4. Teoretiska överväganden  

De teoretiska ställningstaganden jag gör utgår från arbetets syfte. Syftet är att undersöka om kursplan 

och kunskapskrav i matematik blivit tydligare, mer konkretiserad, preciserad, begriplig, tillgänglig 

samt om kravnivån förändrats. Detta görs utifrån elevernas förväntade kunskaper. Jag har valt att 

analysera dessa förtydliganden utifrån form och innehåll. De teoretiska övervägandena börjar med en 

beskrivning av metafunktioner, i vilka form och innehåll går att finna. Forskare som definierar 

metafunktionerna gör det utifrån olika ställningstaganden. De forskare jag har valt att använda mig av 

har ett tolkande förhållningssätt när det gäller metafunktionerna. Det medför att de förankrar sin 

forskning i ett multimodalt synsätt, avslutningsvis beskrivs även detta och hur det påverkar detta 

arbete.  

4.1 Socialsemiotik  

I ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv på kommunikation fokuserar man på vad det är som 

fångar uppmärksamheten exempelvis rubriker, formuleringar, strecksatser med mera. Även vilka 

resurser som används för att tolka, bearbeta, transformera och gestalta nya representationer undersöks. 

Dessa resurser kan uttryckas i olika uttrycksformer exempelvis, skrift, bilder, språk och gester. Vilka 

av dessa klassifikationer vi använder bottnar i vårt kunskapsintresse, även nyttan av de resurser vi 

väljer att använda spelar roll och kan skifta över tid (Selander & Kress, 2010; Selander& Danielsson, 

2014). De klassifikationer som kommer att användas i detta arbete för att jämföra de två kursplanerna 

är metafunktionerna, framförallt de delar av metafunktionerna som rör form och innehåll. Då ”Form 

och innehåll kan ses som två inbördes beroende aspekter av kunskapsrepresentation” (Selander, 2012, 

s. 216). Socialsemiotik ser på representationen utifrån att exempelvis en text kan analyseras på flera 

sätt. Dessa analyser kan vara texten som text, innehållet och social påverkan på texten. Detta sätt att se 

på textanalys motiverar mitt val av metafunktioner.  

4.2 Metafunktioner 

Termen metafunktioner indikerar att det handlar om övergripande och allmänna funktioner vilka rör 

kommunikation (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011). Halliday (2004) redovisar tre funktioner som 

återfinns i all kommunikation, de tre är den textuella, den ideationella och den interpersonella 

metafunktionen. Den textuella funktionen beskriver hur texten organiserar de semiotiska resurserna. 

Den ideationella funktionen beskriver den sakfråga texten behandlar det vill säga textens innehåll, i 

detta arbete textens matematiska innehåll. Slutligen behandlar den interpersonella funktionen hur 

texten relaterar till och positionerar läsaren. 
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Björklund Boistrup (2013), Holmberg (2011) och Selander och Kress (2010) inspireras alla av 

Hallidays (2004) socialsemiotiska arbete rörande kommunikation, i detta arbete fokuserat på texters 

olika funktioner. Björklund-Boistrup, Holmberg och Selander och Kress definierar metafunktionerna 

på liknande sätt. Björklund Boistrup och Selander och Kress tar ett vidare grepp av analysen då 

förståelsen av texten grundar sig på att fler tolkningar kan göras, samt att fler komplexa slutsatser 

möjliggörs. Exempelvis problematiserar de texters innehåll och förståelsen för densamma. 

Fortsättningsvis i detta arbete kommer Selander och Kress samt Björklund Boistrups tolkning av 

metafunktionerna att användas. 

Textuell metafunktion 

Denna metafunktion beskriver konstruktionen av en text. Björklund Boistrup (2013) beskriver det som 

att texten är sammansatt av olika uttrycksformer (semiotiska resurser) som samspelar med varandra. 

Selander och Danielsson (2014) exemplifierar detta med hur informationen i texten är ordnad och om 

den inbjuder till en speciell läsordning. Form och stil är även uttryck för en textuell funktion 

(Hellberg, 2002; Selander & Danielsson, 2014). Den textuella funktionen får ge uttryck för hur 

kommunikationen är uppbyggd. Exempel på detta är hur texten är sammansatt och formen på språket 

gällande layouten i texten. Hellspong (2001) och Hellspong och Ledin (2008) visar att layouten kan 

struktureras utifrån olika aspekter beroende på vad i textens form man vill fokusera på, detta kan vara 

rubriker, löpande texter, hur förtydliganden och markeringar i texter tar sig uttryck samt textens 

läsbarhet och bildspråk (text, tabeller, bilder m.m.). Jag använder den textuella metafunktionen 

gällande hur kommunikationen är uppbyggd, texten är sammansatt samt formen på språket utifrån 

layouten i texten med fokus på rubriknivåer, löpande texter, mängden ord och läsbarhetsindex.  

Ideationell metafunktion 

Den ideationella metafunktionen kan beskrivas som att kommunikation handlar om något (Björklund 

Boistrup, 2013). Detta knyter an till Karlssons (2011) argumenterande för hur vår förståelse för 

världen konstrueras och kan tolkas inom ramen för en text. Följden blir att denna metafunktion 

behandlar innehållet i situationer. I detta arbete gäller det texter. Selander och Danielsson (2014) 

beskriver det som att fokus ligger på innehållet i en text, exempelvis om innehållet formuleras 

generellt eller mer specifikt i en text. Enligt Niss och Højgaard Jensen (2011) formuleras matematiskt 

innehåll utifrån kompetenser och matematiska områden, vilket den ideationella metafunktionen 

kommer att analysera som innehåll i detta arbete. 

Interpersonell metafunktion 

Interpersonell betyder ”mellanmänsklig” och den interpersonella metafunktionen handlar om 

interaktionen mellan människor (Holmberg, 2011). Detta kan vara hur texten tilltalar läsaren. 

Exempelvis vilket tilltal avsändaren har använt och vilket tolkningsutrymme som användaren ges av 

texten från avsändaren. Särskiljandet av dessa ”röster” i en kursplan öppnar för sociala och politiska 

krafter som är verksamma i samhället när kursplanen tas fram. Eventuellt går det även att se en 

maktkamp, vem som har makten över skrivandet, i detta fall utifrån politisk styrning när kursplanen 

tas fram (Selander & Kress, 2010; Hellberg 2002). Som jag tidigare nämnt anser Hellberg även att 

våra kursplaner innehåller en allmän auktoritär stil, exempelvis genom att använda ograderade 

påståenden. Genom dessa påståenden fastslås hur världen är, oftast utan att underbygga påståendena 

med motiveringar. Hellberg anser att detta stämmer med samhällets utveckling mot att man vill 

undvika kommandon till läsaren eftersom läsaren uppfattas som jämbördig med textförfattaren. Men 

det kan också uppfattas som den enda vägens politik, som utesluter invändningar genom att framställa 

sin bild av världen som den enda möjliga. I detta arbete analyseras inte den interpersonella 
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metafunktionen. Även om det vore intressant att undersöka den interpersonella metafunktionen är 

Skolverket en myndighet och tilltalet får anses vara befallande. Kursplanen står för de institutionella 

förutsättningarna utifrån sin form och förankring i läroplan och skollag. Som styrdokument anger 

texten ett förhållningssätt som mottagare av texten förväntas anamma (Selander och Kress, 2010). 

Eventuellt skulle en skillnad här gå att se utifrån den ideationella och textuella analysen. Hellberg 

(2002) menar att genom stil och innehåll framkommer en röst, för detta arbete innebär det att med 

hjälp av en textuell och en ideationell analys kan den interpersonella metafunktionen komma fram, då 

resultaten från den textuella och den ideationella analysen kommer att ge arbetet en eller flera röster. 

Utifrån dessa antaganden tas den interpersonella metafunktionen upp i diskussionskapitlet.  

4.3 Designteori  
Designteori utvecklar i huvudsak synen på lärande medan detta arbete fokuserar på elevernas 

förväntade kunskaper. I designteorin återfinns dock tydliga incitament för styrdokumentens 

utformande och bärkraft vilka går att applicera på elevernas kunnande. Designteori ger ett perspektiv 

på lärande där man undersöker förändringar som sker i samhället och arbetslivet (Selander & Kress 

2010). I detta arbete kommer förändringar att ses som likheter och skillnader över tid i kursplanerna i 

matematik. Selander och Kress motiverar design för lärande, design i lärande samt erkännandekulturer 

som arrangemang för lärande som tänkts ut och producerats i olika sammanhang t.ex. lagar och 

förordningar, med detta skapas erkännandekulturer utifrån de styrdokument vi har. Då Skolverket 

”äger” erkännandekulturen för kursplanerena kan detta även ses utifrån ett maktperspektiv då de som 

förfogar över resurserna använder dem för att designa något för någon annan, ofta i syfte att behålla 

kontrollen. Design i lärande ses av Selander och Kress (2010) som den enskildes lärande i hela sin 

bredd och inte enbart i förhållande till uppsatta mål. De uppsatta målen ses här som elevernas 

förväntade kunskaper. Avsikten med detta arbete är inte att analysera kunnande i ett vidare begrepp.  

I ett multimodalt lärande studerar man bland annat hur kommunikationen ser ut (Selander & Kress 

2010; Björklund Boistrup, 2013). Kommunikationen påverkas av ideologiska rum och semiotiska 

resurser. I detta arbete tolkas det som den målsättning regeringen haft med utformandet av 

styrdokument (syften, ideologiska rum) samt att kursplanen är ett teckenbärande dokument (semiotisk 

resurs). "Hur dessa är utformade eller konstruerade påverkar bland annat hur man kan arbeta, vilken 

typ av information som man ska arbeta med och vilken typ av representationer som brukarna kan 

skapa för att visa sin förståelse" (Selander & Kress, 2010, s. 69).  

4.3.1 Multimodalitet  

Ett multimodalt perspektiv är ett mycket vidare begrepp när det gäller att analysera kommunikation än 

att enbart använda sig av texter. Både Selander och Kress (2010) samt Björklund Boistrup (2013) har 

ett multimodalt förhållningssätt och använder sig då av både texter, språk/tal och andra 

uttrycksformer, exempelvis kroppsspråk och tystnader. Som jag nämnt tidigare tar de ett vidare grepp 

på hur analysen kan genomföras. Ett multimodalt förhållningssätt grundar sig på att fler tolkningar kan 

göras samt att fler komplexa slutsattser möjliggörs. Jag har i detta arbete valt att ha en tolkande ansats 

i mina metafunktioner och detta medför att relevant forskning i stor utsträckning använder sig av ett 

multimodalt anslag. Detta arbete kommer att analysera texter från våra styrdokument, vilket begränsar 

den multimodala ambitionen, då kursplanernas utformande inte bjuder in till en multimodal analys. Att 

analysera kursplanerna utifrån ett multimodalt förhållningssätt är dock min ambition och jag visar 

detta utförligare i diskussionskapitlet i arbetet. 
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5. Metod  

Övergripande i detta arbete används Brymans (2008) definition av en kvalitativ innehållsanalys med 

fokus på textens betydelse utifrån ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv. Bryman anser att en 

kvalitativ innehållsanalys innefattar ett antal i förväg definierade kategorier som kommer att tillämpas 

på källorna. Kategorier i detta arbete är den textuella och den ideationella metafunktionen som jag 

redogjort för i teoridelen (kapitel 4). Bryman menar att begreppsbildning, datainsamling, analys och 

tolkning har en rörelse mellan sig. Detta stämmer överens med Selander och Kress (2010) syn att 

klassifikationer förändras och påverkas över tid och att analys och resultat bör ha ett fokus på tolkning 

av datamaterialet. Bryman (2008) anser även att ett fokus i kvalitativ innehållsanalys är kontexten i 

vilken dokumentet/dokumenten skapats, vilket ett socialsemiotiskt förhållningssätt indikerar utifrån att 

form, innehåll och social påverkan samspelar med varandra.  

5.1 Analytiskt ramverk 
Som analysmetod i detta arbete användes en analys av kursplanerna med hjälp av den textuella och 

den ideationella metafunktionen. För att analysera det matematiska innehållet i kursplanen användes 

Niss och Højgaard Jensens (2011) definitioner av matematiska kompetenser och områden. Den 

textuella analysen utgick utifrån kategorier definierade av Hellspong (2001), Hellberg (2002) och 

Björnson (1968) (se kapitel 4). Detta gav ramverket som ligger till grund för den kvalitativa 

innehållsanalysen i detta arbete. Det analytiska ramverket redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Ramverk 

Analysmetod Metafunktion Områden för analys 

Textuell analys Analysen av den textuella 

metafunktionen fokuserar 

hur kommunikationen är 

uppbyggd, hur texten är 

sammansatt samt formen på 

språket utifrån layouten i 

texten. 

Rubriknivåer, löpande texter, 

strecksatser/punktlistor, mängden ord 

och läsbarhetsindex 

Innehållsanalys Analysen av den 

ideationella metafunktionen 

fokuserar på textens 

innehåll utifrån definitioner 

för vad matematikämnet 

innehåller och behandlar. 

 

De matematiska kompetenserna: 

Tankegångs-, problemhanterings-, 

modellerings-, argumentations-, 

representations-, symbol och 

formaliserings-, kommunikations- och 

hjälpmedelskompetens. 

 

De matematiska områdena: 

taluppfattning, räknefärdigheter, 

algebra, geometri, funktioner, analys, 

sannolikhet, statistik, och optimering. 
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Analysen av kursplanerna utifrån ramverket har genomförts på texterna i dess helhet, detta gäller 

framförallt när kursplanerna analyserats som text. Att begränsa den textuella analysen till att enbart 

gälla de delar av texterna som berör elevernas kunnande gör analysen av kursplanerna som text svår 

när man ser på layout och tillgänglighet. Detta medför att när det gäller kursplanerna som text 

analyseras hela kursplanen för att ge en helhet och ett trovärdigt resultat. När det sedan gäller att 

analysera kursplanernas innehåll har jag valt att först redovisa antalet gånger en kompetens eller ett 

matematiskt område omnämns, i detta avseende har jag valt att analysera kursplanen i sin helhet. Detta 

har gjorts för att ge arbetet tyngd samt en förståelse för varifrån jag hämtar mina exempel till 

textanalysen av kursplanernas innehåll. När sedan analysen av innehållet avseende kompetenser och 

matematiska områden redovisas genomförs denna på de moment i kursplanerna som behandlar 

elevernas kunnande. Dessa moment beskrivs utförligt i kapitel 6. 

5.2 Urval av data 

Det huvudsakliga syftet med detta arbete är att analysera om det utifrån Skolverkets uppdrag att 

utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan går att se om kursplan och kunskapskrav i 

matematik blivit tydligare, mer konkretiserad, preciserad, begriplig, tillgänglig samt om kravnivån 

förändrats. Detta möjliggörs med en jämförelse av kursplanerna i matematik i Kursplan 2000 och Lgr 

11. Dataunderlaget till analysen har varit respektive kursplan i matematik. Kursplanerna som pdf från 

Skolverkets hemsida har analyserats. Detta gjordes för att underlätta datakörningar av olika slag, till 

exempel vid beräknandet av läsbarhetsindex och mängden ord. Dessa körningar har framförallt varit 

möjliga i analysen av kursplanerna som text. Analys av kursplanernas matematiska innehåll har dock 

gjorts utan hjälp av digitala körningar då definitionerna av matematiska kompetenser och områden 

utifrån Niss och Højgaard Jensens (2011) definitioner varit betydligt mer komplicerade att genomföra 

än att exempelvis räkna antalet gånger ett specifikt ord förekommer i respektive kursplan.  

5.3 Materialbearbetning 

Beskrivning och analys av kursplanerna är redovisade i tabeller, utdrag och löpande texter. Analysen 

av resultaten redovisas i direkt anslutning till presenterade data. I utdragen används korrekt typsnitt, 

storlek och form utifrån texternas utformande i respektive kursplan. Utdragen återger texter ur 

kursplanerna, det kan vara rubriker eller löptext. Utdrag används för att förtydliga likheter och 

skillnader mellan kursplanerna framförallt när det gäller kursplanernas form.  

Analysen av kursplanerna har genomförts både med hjälp av datakörningar på texterna samt tolkningar 

av språkliga formuleringar och innehåll utifrån matematikska definitioner. Där tolkningar varit 

nödvändiga har arbetets ramverk använts och Niss och Højgaard Jensens (2011) definitioner 

tillämpats.  

Som jag nämnt ovan har det vid analysen av kursplanen som text varit möjligt att genomföra körningar 

av data på de delar som berör mängden ord och läsbarhetsindex. Mängden ord har beräknats på hela 

kursplanen samt de löpande texterna under respektive rubrik. Läsbarhetsindex har även den beräknats 

på hela kursplanen samt de löpande texterna under respektive rubrik. Här har jag behövt göra ett par 

smärre korrigeringar i de båda kursplanerna. Läsbarhetsindex beräknas enbart på de löpande texterna i 

kursplanerna. Detta genomfördes för att rubrikerna inte skulle ge texterna ett eventuellt högre 

läsbarhetsindex. I båda kursplanerna har jag även lagt till punkter under vissa rubriker. Det är enbart 

under de rubriker som innehåller strecksatser eller punktlistor som punkter lagts till. Detta gjordes för 
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att strecksatser och punktlistor inte skulle ge texterna ett högre läsbarhetsindex beroende på att de inte 

formulerats som meningar men i sig hade en tydlig begränsning i sin utförande.  

När det gäller analysen av kursplanernas innehåll har beskrivningar, redovisningar och analys av 

texterna varit betydligt mer svårtolkade. Detta beror delvis på att de matematiska kompetenserna går i 

varandra och att en kompetens kan utövas i förhållande till ett givet matematiskt område, det vill säga 

att kompetensen kan uttryckas i relation till det matematiska området. Även att en kompetens kan 

utvecklas, det vill säga skapas eller förstärkas i förhållande till ett givet matematiskt område har 

påverkat analysen (Niss & Højgaard Jensen, 2011). Detta påverkade analysen av kursplanerna så till 

vida att kursplanerna kom att analyseras utifrån ett poängsystem där två typer av poäng delades ut. 

Den första typen av poäng delades ut när det matematiska området eller kompetensen var i fokus för 

texten, då gavs poängen (1/0). När kompetensen eller det matematiska området i första hand avsåg att 

förtydliga eller förstärka en kompetens eller ett matematiskt område gavs poängen (0/1). En och 

samma text kunde därför innehålla flera typer av poäng beroende på vilket innehåll texten hade. Detta 

poängsystem beskrivs utförligt i kapitel 6.2.1. 

5.4 Trovärdighet 

Trovärdigheten i detta arbete grundar sig på begreppen validitet och reliabilitet. Där validitet kan ses 

som en garant för att undersökningen mäter det den avser att mäta (Bryman, 2009). Bryman använder 

sig även av tillförlitlighet när det gäller att definiera ett arbetes trovärdighet. Tillförlitlighet handlar om 

samstämmigheten mellan datamaterial, teoretiska överväganden och de slutsatser som dras i arbetet. I 

detta arbete handlar det om att jämföra kursplanerna i matematik och sedan knyta dessa jämförelser till 

uppdraget att utarbeta nya kursplaner och betygskriterier. I arbetet går frågeställningarna igen i de 

teoretiska övervägandena och metodavsnittet. Även de delar av analyserna och diskussionerna som rör 

jämförelsen av kursplanerna med kopplingar till uppdraget formulerades utifrån att arbetets syfte 

skulle återfinnas i dessa. Detta genomfördes för att ge arbetet transparens och för att jag skulle se att 

syftet med undersökningen följde med genom hela arbetet. Detta förhållningssätt understryker arbetets 

etiska principer. 

 

När det gäller reliabilitetsbegreppet definierar Bryman (2009) det som att arbetet ska kunna 

genomföras igen och då ge samma resultat. Ramverket förankras i syftet utifrån arbetets 

frågeställningar gällande kursplanernas form och innehåll. De definitioner för analys av texter och 

dess matematiska innehåll som redovisas i bakgrunden (kapitel 3.4 och 3.5) och i de teoretiska 

övervägandena (kapitel 4) förtydligar ramarna för detta arbete. När det gäller genomförandet av 

analysarbetet gällande kursplanernas matematiska innehåll beskrivs det utförligt i kapitel 6.2.1, vilket 

förstärker arbetets möjlighet att genomföras på ett likande sätt och då ge samma resultat.  
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6. Redovisning av data, analys 

och resultat 

Redovisningen av resultaten följer frågeställningarna i detta arbete. Frågeställningarna motsvarar i sin 

tur arbetets ramverk där den första frågeställningen behandlar formen på texten (textuell analys). Den 

textuella analysen fokuserar på var i texten jag hittar elevernas förväntade kunskaper i matematik och 

hur texten strukturerats. Den andra frågeställningen redovisar innehållet och förståelsen av texten 

(ideationell analys). Detta görs utifrån hur det matematiska innehållet formulerats med fokus på 

elevernas förväntade kunskaper i matematik. Den interpersonella metafunktionen analyseras inte i 

detta arbete, vilket jag tidigare nämnt. Jag ser det som en medveten avgränsning inom ramen för vad 

som är möjligt att få med i en masteruppsats och de två förstnämnda metafunktionerna är de som 

ligger närmast mitt forskningsintresse. Redovisningen av Kursplan 2000 och Lgr 11 har genomförts 

parallellt för att underlätta jämförelser mellan kursplanerna. Först under varje rubrik redovisas en 

sammanställning av relevant material. Denna sammanställning handlar om någon aspekt av de båda 

kursplanernas texter. I direkt anslutning till detta redovisas sedan analys och resultat. Avslutningsvis 

redovisas hur resultaten överensstämmer med uppdraget att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav 

för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 2009a). Den textuella analysen förankras i texters struktur 

och uppbyggnad utifrån Björnson (1968; se även Lundberg & Reichenberg, 2009) och Hellspong 

(2001). Jag har valt att arbeta med struktur och uppbyggnad utifrån rubriknivåer, markeringar i texten, 

mängden ord och läsbarhet. Den ideationella analysen av kursplanernas innehåll utgår ifrån Niss och 

Højgaard Jensens (2011) definition av matematiska kompetenser och områden. 

Det datamaterial som använts till denna analys är ”Grundskolan, Kursplaner och betygskriterier 2000” 

(Skolverket, 2008) samt ”Lgr11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” 

(Skolverket, 2011).  

Då jag valt att fokusera detta arbete på elevernas kunnande har jag gjort ett par ställningstaganden 

vilka är relevanta för redovisningen. Det första gäller arbetet som text. Att begränsa arbetet till att 

enbart gälla de delar av texterna som berör elevernas kunnande gör analysen av kursplanerna svår när 

man ser på layout och tillgänglighet, vilket jag nämnt tidigare. Detta medför att när det gäller att se på 

kursplanerna som text analyseras hela kursplanen för att ge en helhet och ett trovärdigt resultat. När 

det sedan gäller att analysera kursplanernas innehåll har jag valt att först redovisa antalet gånger en 

kompetens eller ett matematiskt område omnämns, i detta avseende har jag valt att analysera 

kursplanen i sin helhet. Detta har gjorts för att ge arbetet djup samt en förståelse för varifrån jag 

hämtar mina exempel till analysen av kursplanernas innehåll. När sedan analysen av innehållet 

gällande kompetenser och matematiska områden redovisas genomförs denna på de moment i 

kursplanerna som behandlar elevernas kunnande. I Kursplan 2000 gäller det texterna under Mål att 

uppnå för skolår 3, 5 och 9 och i Lgr 11 Kunskapskrav för årskurs 3, 6 och 9 samt det Centrala 

innehållet för årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. De överväganden jag gjort för att göra dessa begränsningar har 

varit att i Kursplan 2000 ingår inte Bedömningens inriktning i analysen då detta område fokuserar på 

bedömningen av elevernas kunskaper, inte vad eleverna förväntas kunna (Skolverket, 2005). I Lgr 11 

har jag valt att använda mig av både Kunskapskrav och Centralt innehåll, detta gör jag med 

motiveringen att det Centrala innehållet är obligatoriskt i undervisningen och att Kunskapskravet ska 

relatera till och utgå ifrån det Centrala innehållet (Skolverket, 2011b). Fortsättningsvis kommer ordet 

”Kursplan” att användas för kursplanerna i matematik i sin helhet i Kursplan 2000 respektive Lgr 11.  
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6.1 Analys och resultat av kursplanerna som text 

(textuell analys) 

I denna del beskrivs resultatet av analysen gällande kursplanerna i matematik i Kursplan 2000 och Lgr 

11 utifrån arbetets första frågeställning. Denna frågeställning handlar om vilka likheter och skillnader 

som går att urskilja mellan Kursplan 2000 och Lgr 11 när det gäller aspekter som rör kursplanernas 

tydlighet och tillgänglighet som text med inriktning på det som handlar om eller har koppling till 

elevers förväntade kunskaper. Detta genomfördes för att se hur elevernas kunnande skrivs fram och 

betonas i kursplanerna. I en uppsats inom matematikämnets didaktik är självklart innehållsfrågan 

central och i nästkommande analysdel beskrivs analysen av en del av kursplanernas innehåll. I och 

med att denna textuella analys beskrivs först kommer flera av texternas förutsättningar att vara 

beskrivna när innehållsanalysen redogörs för. Ett exempel är att rubrikstrukturen i de båda 

kursplanerna redan är beskrivna och analyserade. I och med detta har jag också beskrivit hur texterna 

är organiserade avseende det som handlar om elevernas förväntade kunskaper i matematik. I mina 

slutsatser (kapitel 7) beskriver jag hur den textuella analysen hänger samman med den innehållsliga 

(ideationella). 

6.1.1 Kursplanernas rubriker 

I detta avsnitt beskrivs och analyseras kursplanernas form utifrån rubrikernas utformning och struktur. 

Avslutningsvis görs en jämförelse med uppdraget att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för 

grundskolan (Utbildningsdepartementet, 2009a) och rubrikstrukturen i kursplanerna. 

Beskrivning av kursplanernas rubriker  

I båda kursplanerna finns det rubriker på olika nivåer. I Tabell 5 redovisas rubriknivåer, teckenstorlek 

och teckenmarkörer (fet och kursiverad text) för rubrikerna i kursplanerna. 

Tabell 5. Rubriknivåer i kursplanerna 

 Rubriker i Kursplan 

2000 -  

Antal Rubriker i Lgr 11  Antal 

Rubriknivå 1 Teckenstorlek 24               

fet, gemener 

1 Teckenstorlek 11                  

fet, versaler 

1 

Rubriknivå 2 Teckenstorlek 14               

fet, gemener 

2 Teckenstorlek 11          

gemener 

3 

Rubriknivå 3 Teckenstorlek 11               

fet, gemener 

9 Teckenstorlek 9.5                 

fet, gemener 

14 

Rubriknivå 4 Teckenstorlek 10.5      

kursiv, gemener 

8 Teckenstorlek 10.5                

kursiv, gemener 

18 

 

Av Tabell 5 framgår att i Kursplan 2000 använder sig Skolverket av fyra teckenstorlekar för att 

markera rubriker, 12 rubriker är fetmarkerade och åtta är kursiverade. Totalt består Kursplan 2000 av 

20 rubriker. Lgr 11 innehåller 36 rubriker med tre teckenstorlekar, tre rubriker är omarkerade, 15 

rubriker är fetmarkerade och 18 är kursiverade. I båda kursplanerna upprepas vissa 
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rubrikformuleringar. Denna upprepning förtydligar ett gemensamt återkommande innehåll rörande de 

olika skolåren/årskurserna. I Utdrag 1 och 2 visas en upprepning av rubriknivåer ur respektive 

kursplan. 

Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret […] 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret […] 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

Utdrag 1. Exempel på upprepning av rubriker i Kursplan 2000 (Skolverket, 2008, s. 28-30) 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 […] 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 […] 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

Utdrag 2. Exempel på upprepning av rubriker i Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 67-70) 

Utdrag 1 och 2 visar exempel på upprepningar ur respektive kursplan där upprepningen förtydligar ett 

återkommande innehåll i kursplanen. De båda utdragen visar på en upprepning gällande förväntade 

kunskaper i respektive skolår eller årskurs. 

 Som jag nämnde ovan används i båda kursplanerna fyra rubriknivåer. Rubriknivå 1 används lika i de 

båda kursplanerna, den talar om vilket ämne kursplanen är skriven för (i detta fall matematik). 

Kursplan 2000 använder rubriknivå 2 för att visa på kursplanens två delar, ”Kursplan” och 

”Bedömning i ämnet matematik” sedan följer ett flertal rubriker med olika innehåll under rubriknivå 3. 

Rubriknivå 4 förtydligar sedan vad bedömningen ska inrikta sig mot samt vad målen i skolår 3 ska 

omfatta. Ett exempel på hur dessa rubriknivåer används i Kursplan 2000 visas i Utdrag 3. 

Bedömning i ämnet matematik (rubriknivå 2) 
Bedömningens inriktning (rubriknivå 3) 
Förmågan att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik (rubriknivå 4) 

Förmågan att följa, förstå och pröva matematiska resonemang (rubriknivå 4) 

Förmågan att reflektera över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv (rubriknivå 4) 

 Utdrag 3. Exempel på rubriknivåer i Kursplan 2000 (Skolverket, 2008, s. 30- 31) 

I Utdrag 3 visas förtydligandet av bedömning i ämnet matematik i Kursplan 2000. I Kursplan 2000 

används kursiverade rubriker (rubriknivå 4) under rubrikerna ”Bedömningens inriktning” och ”Mål 

som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret”. Under ”Bedömningens inriktning” är 

det ett sätt att markera innehållet för att se vilka tre områden ”Bedömningens inriktning” ska fokusera 

på. Rubriknivå 4 används även för att beskriva de matematiska områden eleverna ska kunna i slutet av 

årskurs 3.  

Lgr 11 använder sig av rubriknivå två för att tydliggöra kursplanens tre delar ”Syfte”, ”Centralt 

innehåll” och ”Kunskapskrav”, rubriknivå 3 förtydligar sedan vilka årskurser som åsyftas. Rubriknivå 

4 förtydligar därefter de matematiska områden som ska behandlas i de olika årskurserna, exempelvis 

förtydligas det ”Centrala innehållet” för årskurs 1-3 med rubriknivå 4. I Utdrag 4 visas ett 

förtydligande av hur rubriknivåerna används i Lgr 11.  
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Centralt innehåll (rubriknivå 2)  

I årskurs 1–3 (rubriknivå 3)  

Taluppfattning och tals användning (rubriknivå 4) 

Algebra (rubriknivå 4) 

Geometri (rubriknivå 4) 

Sannolikhet och statistik (rubriknivå 4) 

Samband och förändring (rubriknivå 4) 

Problemlösning (rubriknivå 4) 

Utdrag 4. Exempel på rubriknivåer i Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 63- 64) 

Utdrag 4 visar exempel på hur förtydligandet av kursplanernas innehåll ser ut i Lgr 11 gällande vilka 

matematiska områden det ”Centrala innehållet” för årskurs 1-3 ska behandla. Denna form på 

förtydligande av de matematiska områden undervisningen ska behandla återfinns även under årskurs 

4-6 samt 7-9.  

I Kursplan 2000 används rubriknivå 3 för rubriker med olika innehåll. Det förtydligande av 

stadieindelningar som går att finna under rubriknivå 3 i Lgr 11 återfinns även i Kursplan 2000. 

Kursplan 2000 innehåller även andra typer av rubriker under rubriknivå 3. I Utdrag 5 visas de rubriker 

som återfinns under rubriknivå 3 i Kursplan 2000. 

Ämnets syfte och roll i utbildningen […] 
Mål att sträva mot […] 
Ämnets karaktär och uppbyggnad […] 
Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret […] 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret […] 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret […] 
Bedömningens inriktning […] 
Kriterier för betyget Väl godkänt […] 
Kriterier för betyget Mycket Väl godkänt 

Utdrag 5. Exempel på rubriknivå 3 i Kursplan 2000 (Skolverket, 2008, s. 26-31) 

I Kursplan 2000 används rubriknivå 3 för olika former av innehåll i kursplanen, vilket Utdrag 5 visar. 

Innehållet som återfinns under rubriknivå 3 rör både bedömning, kriterier för betyg, mål som eleven 

ska ha uppnått, ämnets syfte och roll i utbildningen samt mål att sträva mot.  

Analys och resultat gällande kursplanernas rubriker 

Vid en jämförelse av rubriknivåer framkom att rubriknivå 1 och 2 överensstämmer förhållandevis väl 

mellan de två kursplanerna. Rubriknivå 1 talar om vilket ämne kursplanen är skriven för och 

rubriknivå 2 beskriver de delar respektive kursplan är uppdelad i. Uppdelningarna i respektive 

kursplan rör det matematiska innehållet och bedömningen av elevernas kunnande i någon form. 

Skillnaderna i kursplanerna framträder framförallt under rubriknivå 3 och 4 där det framkom att Lgr 

11 fått nästan dubbelt så många rubriker som Kursplan 2000. Detta ger att i Lgr 11 är uppdelningen i 

rubriker tydligare. Där rubriknivå 2 används för att förtydliga kursplanens tre avsnitt, ”Syfte”, 

”Centralt innehåll” och ”Kunskapskrav”. Rubriknivå 3 och 4 används sedan för att markera avsnitt 

under dessa rubriker. Där rubriknivå 3 delar in kursplanen i stadier både när det gäller Centralt 

innehåll och Kunskapskrav. Rubriknivå 4 återger sedan vilket matematiskt område respektive stadie 

ska behandla. 
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Jämförelse mellan resultat gällande rubriker och uppdraget att utarbeta nya kursplaner och 

kunskapskrav för grundskolan 

I Skolverkets uppdrag att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan ingick att 

strukturera kursplanerna.  

De samlade läroplanerna ska genomsyras av större konkretion och precision än nuvarande. Ett 

tydligt och begripligt språk ska eftersträvas.[…] Målen och kunskapskraven ska vara så tydligt 

och distinkt utformade så att de bidrar till en likvärdig bedömning. Målen och kunskapskraven 

ska också vara konkreta och utvärderingsbara. (Utbildningsdepartementet, 2009a, bilaga 1, 

s. 2). 

 Resultaten visar att det ökade antalet rubriker kan tolkas som att Skolverket för att kunna strukturera 

kursplanerna behövt använda sig av ett ökat antal rubriker där tydligheten i rubriknivåerna 3 och 4 gett 

texten en ökad tillgänglighet samt tydliggör vad eleverna förväntas kunna. 

6.1.2 Kursplanernas löpande texter (brödtext)  

I detta avsnitt beskrivs och analyseras kursplanernas form utifrån brödtexten i kursplanerna. 

Avslutningsvis görs en jämförelse med uppdraget att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för 

grundskolan (Utbildningsdepartementet, 2009a) och de löpande texterna i kursplanerna. 

Beskrivning av kursplanernas löpande texter (brödtext) 

Brödtexten i kursplanerna redovisas utifrån markeringar i texten som hjälper läsaren att tydliggöra 

elevernas kunskaper. De markeringar som återfinns i kursplanerna är; fetmarkering, punktlistor och 

strecksatser. 

I Kursplan 2000 används strecksatser och i Lgr 11 används punkter (punktlistor) för att göra 

markeringar i texten. I Kursplan 2000 används strecksatser som markörer under fyra rubriker, de 

används främst för att tydliggöra det matematiska innehåll som eleven ska ha uppnått samt det 

matematiska innehåll de strävar mot att uppnå. Det matematiska innehåll som återfinns under dessa 

rubriker är både kompetenser och matematiska områden. Utdrag 6 visar ett exempel på hur 

matematiska kompetenser och matematiska områden i Kursplan 2000 skrivs fram. 

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik 

som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och 

lösa konkreta problem i elevens närmiljö. 

Inom denna ram skall eleven 

– ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal 

och enkla tal i bråk- och decimalform, 

– förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation 

och division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta 

tal i enkla formler, 

Utdrag 6. Exempel på kompetenser och matematiska områden i Kursplan 2000 (Skolverket, 2008, s. 

29) 

Utdrag 6 visar hur kompetenserna och de matematiska områdena lyfts fram som ett gemensamt 

matematiskt innehåll i Kursplan 2000. Detta formuleras med hjälp av strecksatser i kursplanen. 

I Lgr 11 används punkter (punktlistor) som markörer. Detta görs för att markera de långsiktiga målen i 

syftestexten samt för att formulera innehåll under rubriknivå 4 i det Centrala innehållet. Dessa punkter 

innehåller framförallt kompetenser i syftestexten och matematiska områden i det Centrala innehållet.  
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Utdrag 7 visar hur de matematiska kompetenserna och det matematiska innehållet formuleras i Lgr 11. 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att  

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 

beräkningar och slutsatser.” 

Utdrag 7.  Exempel på kompetenser i Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 63) 

Utdrag 7 visar hur kompetenserna lyfts fram som enskilda moment i Lgr 11. I Utdrag 8 ges exempel 

på hur de matematiska områdena formuleras i Lgr 11 

I årskurs 4–6  

Taluppfattning och tals användning  
• Rationella tal och deras egenskaper.  

• Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer 

genom historien, till exempel den babyloniska. 

Utdrag 8. Exempel på hur matematiska områden formuleras Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 64) 

Utdrag 8 visar hur de matematiska områdena, i detta fall taluppfattning, lyfts fram som enskilda 

moment i Lgr 11. 

Lgr 11 använder även fetmarkerade ord som markörer för att se en progression i texten, detta sker 

enbart i kunskapskraven för årskurs 6 och 9. I Utdrag 9 visas hur dessa fetmarkerade ord används i Lgr 

11. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6  

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och 

använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.[…] 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6  

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och 

använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.[…] 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6  

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda 

strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.  

Utdrag 9. Exempel på markeringar i kunskapskravet i Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 68-69) 

I Utdrag 9 visar progressionen i kunskapskravet med hjälp av fetmarkeringar i texten. Där ”väl” och 

”relativt väl” blir en progression på ”i huvudsak” och ”god” och ”förhållandevis god” blir en 

progression på ”viss”, när det gäller elevens förmåga att lösa enkla problem. Denna progression 

fetmarkeras även i den matris över kunskapskraven som återfinns i kursplanen. 
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Analys och resultat av kursplanernas löpande texter (brödtext) 

I Kursplan 2000 använder Skolverket sig av 43 strecksatser för att tydliggöra innehållet, i Lgr 11 

används 70 punkter (punktlistor). I Lgr 11 används punktformen för att tydliggöra kompetenser och 

matematiska områden och dessa kompetenser och matematiska områden hålls till viss del isär under 

rubrikerna ”Syfte” och ”Kunskapskrav” (kompetenser) och ”Centralt innehåll” (matematiska 

områden). I Kursplan 2000 används strecksatser för att förtydliga kompetenser och matematiska 

områden. Kompetenser och matematiska områden kan finnas under samma strecksats. Jag återkommer 

med en utförligare analys av kursplanernas innehåll avseende kompetenser och matematiska områden 

under rubriken 6.2. Den ökade mängden punkter blir även en form för att kortfattat beskriva och 

precisera en kompetens eller delar av ett matematiskt område. Fetmarkeringarna i kursplanetexten 

tydliggör progressionen i Kunskapskraven i Lgr 11. Dessa fetmarkeringar återfinns även i matrisen 

över Kunskapskraven i kursplanen. Här har Skolverket gett lärarna två verktyg för att se 

progressionen, i löptext och i matrisform. Den ökade mängden rubriker och uttryck i punktform i Lgr 

11 har tydliggjort för läsaren var i texten relevant information finns. 

 Jämförelse mellan resultat gällande löpande texter och uppdraget att utarbeta nya kursplaner 

och kunskapskrav för grundskolan 

I uppdraget låg att konkretisera de nya kursplanerna och att strukturera dem så att de skulle ge ett 

enhetligare intryck.  

De samlade läroplanerna ska genomsyras av större konkretion och precision än nuvarande. Ett tydligt 

och begripligt språk ska eftersträvas. […] Målen och kunskapskraven ska vara så tydligt och distinkt 

utformade så att de bidrar till en likvärdig bedömning. Målen och kunskapskraven ska också vara 

konkreta och utvärderingsbara. (Utbildningsdepartementet, 2009a, bilaga 1, s. 2).  

Resultaten visar att den ökade mängden punkter kan tolkas som att Skolverkets ambition varit att göra 

det lättare för läsaren att hitta i texten. Det blir även en form för att kortfattat beskriva eller precisera 

en kompetens eller ett matematiskt område. Punkterna i syftestexten (långsiktiga mål) hjälper även 

läsaren in i texten då de sedan går igen i kunskapskraven. 

6.1.3 Mängden ord i kursplanerna 

I detta avsnitt redovisas och analyseras mängden ord i kursplanerna samt hur mängden ord fördelar sig 

mellan de rubriker som berör elevers kunnande. Avslutningsvis görs en jämförelse med uppdraget att 

utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 2009a) och 

mängden text i kursplanerna. 

Beskrivning av mängden ord i kursplanerna 

I Kursplan 2000 används totalt 1851 ord fördelade på de 20 rubrikerna. Lgr 11 använder 3267 ord, 

fördelade på 36 rubriker. I Kursplan 2000 används 345 ord för att beskriva de matematiska moment 

som berör elevers kunnande i skolår 3, samt 138 ord för skolår 5 och 174 ord för skolår 9. Momenten 

är hämtade från Mål att uppnå i Kursplan 2000. I Lgr 11 används 658 ord för att beskriva de moment 

som berör elevernas kunnande i årskurs 3, 544 ord för årskurs 6 och 557 ord för årskurs 9. De moment 

som berör årskurs 3, 6 och 9 är Centralt innehåll och den lägsta nivån för Kunskapskravet för 

respektive stadie. För en utförlig sammanställning av hur orden fördelar sig på kursplanernas olika 

rubriker, se Bilaga 1. 



31 

 

Analys och resultat av mängden ord i kursplanerna 

Vid jämförelsen av Kursplan 2000 och Lgr 11 utifrån mängden ord framkom att Lgr 11 innehåller 

nästa dubbelt så många ord, fördelade på nästan dubbelt så många rubriker. De delar i kurplanerna 

som specifikt berör skolår 3, 5 och 9 i Kursplan 2000 samt årskurs 3, 6 och 9 i Lgr 11 visar även de på 

en ökad textmängd i Lgr 11. Den ökade mängden ord ger möjlighet till att utförligare förklara 

kursplanernas innehåll.  

  Jämförelse mellan resultat gällande mängden ord och uppdraget att utarbeta nya kursplaner 

och kunskapskrav för grundskolan  

I Skolverkets uppdrag att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan ingick att 

konkretisera och förtydliga kursplanerna. ”De samlade läroplanerna ska genomsyras av större 

konkretion och precision än nuvarande. Ett tydligt och begripligt språk ska eftersträvas.” 

(Utbildningsdepartementet, 2009a, bilaga 1, s. 2). Resultaten visar att för att kunna förtydliga och 

konkretisera kursplanerna har Skolverket behövt använda sig av en ökad mängd text. Den ökade 

mängden ord kan även upplevas som att textens tillgänglighet blivit svårare då läsaren behöver 

förhålla sig till en nästa dubblerad textmängd.  

6.1.4 Läsbarhetsindex i kursplanerna 

I detta avsnitt beskrivs och analyseras kursplanernas form utifrån texternas läsbarhetsindex. 

Avslutningsvis görs en jämförelse med uppdraget att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för 

grundskolan (Utbildningsdepartementet, 2009a) och läsbarhetsindex i kursplanen. 

Beskrivning av läsbarhetsindex i kursplanerna 

Läsbarhetsindex är en indikator på hur svår en text är att läsa, ett högt läsbarhetsindex indikerar att 

texten är svårläst. Graderingarna för läsbarhetsindex går från 1-60 där gränsen för den svåraste nivån 

”mycket svårläst text” går vid läsbarhetsindex 60. En text kan ha ett högre läsbarhetsindex än 60, 

exempelvis 100, texten bedöms även då som ” mycket svårläst text”.  

Läsbarhetsindex beräknas enligt Björnsson (1968) utifrån förhållandena mellan texternas användande 

av antal meningar, antal ord, antal ord med fler än 6 tecken och genomsnittlig meningslängd. Detta 

beskrivs utförligare i bakgrunden (kapitel 3.5), i metoddelen (se kapitel 5) redovisas även 

begränsningar som genomförts i detta arbete gällande läsbarhetsindex, exempelvis att det enbart är 

kursplanernas löpande texter (brödtext) som analyserats. I Tabell 6 visas läsbarhetsindex för 

kursplanernas löpande texter.  
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Tabell 6. Beräkning av Läsbarhetsindex (LIX) i kursplanerna 

Beräkningar av LIX i Kursplan 

2000 

 Beräkningar av LIX i Lgr 11  

Antal meningar (M) 95 Antal meningar (M) 174 

Antal ord (O) 1753 Antal ord (O) 3113 

Antal ord med fler än 6 tecken (L) 675 Antal ord med fler än 6 tecken (L) 1284 

Genomsnittlig meningslängd (Lm= 

O/M) 

18,26 Genomsnittlig meningslängd (Lm= 

O/M) 

17,89 

Andel långa ord (Lo = L/O * 100) 38,9 Andel långa ord (Lo = L/O * 100) 41,25 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo) 57 Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo) 59 

 

Som framgår av Tabell 6 innehåller Kursplan 2000 löpande texter 1753 ord och läsbarhetsindex är 57. 

De löpande texterna i Lgr 11 innehåller 3113 ord och läsbarhetsindex för Lgr 11 är 59. Kursplan 2000 

har ett intervall på läsbarhetsindex från 48 under rubriken ” Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i 

slutet av det tredje skolåret” till 67 under rubriken ”Bedömningens inriktning”. I Lgr 11 går 

läsbarhetsindex från 52 under rubriken ”Centralt innehåll i årskurs 1-3” till 69 under rubriken 

”Kunskapskrav för betyget C för slutet av årskurs 9”. För en utförligare sammanställning av 

läsbarhetsindex på kursplanernas olika delar se Bilaga 2. 

Analys och resultat av läsbarhetsindex i kursplanerna 

Textens läsbarhetsindex i Kursplan 2000 är 57 och i Lgr 11, 59, vilket innebär att texterna i de båda 

kursplanerna klassificeras som svårläst. Lgr 11 ligger precis under brytpunkten (60) för mycket 

svårläst text (Björnsson, 1968). Läsbarhetsindex skiftar inom respektive kursplan och mellan 

kursplanerna. Som jag nämnde ovan har kursplan 2000 ett intervall på läsbarhetsindex från 48 till 67 

och i Lgr 11 går läsbarhetsindex från 52 till 69. Det är de avsnitt i respektive kursplan som i stor 

utsträckning motiverar och förklarar kompetenserna som har högst läsbarhetsindex i 

kursplanetexterna. De delar av texterna som behandlar de matematska områdena har generellt ett 

lägre läsbarhetsindex. Vid en övergripande jämförelse framkom att läsbarhetsindex har ökat i 

kursplanens olika textdelar vid formulerandet av Lgr 11. De höga resultaten i läsbarhetsindex 

indikerar att texterna är svåra att läsa och förstå vilket stämmer överens med Björnsons (1968) 

definitioner kring gränser för läsbarhetsindex.  

Jämförelse mellan resultat gällande läsbarhetsindex och uppdraget att utarbeta nya kursplaner 

och kunskapskrav för grundskolan 

Läsbarhetsindex i Lgr 11 är något högre än i Kursplan 2000. De båda kursplanerna hamnar som jag 

tidigare nämnt i intervallet för svårläst text. Lgr 11 ligger precis under brytpunkten för mycket svårläst 

text (Björnsson, 1968). Detta ger att texten kan vara skriven enbart för fackmän. ”De samlade 

läroplanerna ska genomsyras av större konkretion och precision än nuvarande. Ett tydligt och 

begripligt språk ska eftersträvas.[…] De ska också kunna förstås av föräldrar samt förklaras för och 

diskuteras med elever.” (Utbildningsdepartementet, 2009a, bilaga 1, s. 2). Ovanstående citat visar att 

det ingick att skriva en text med ett tydligt språk som både fackmän och föräldrar skulle förstå. Texten 
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skulle kunna konkretiseras ytterligare av lärarna för att göra den begriplig för eleverna. En något mer 

svårläst text stödjer inte Skolverkets uppdrag. Det är dock troligt att skillnaden i svårläst text är 

marginell mellan de båda kursplanerna.  

6.1.5. Sammanfattning av kursplanerna som text (textuell analys) 

Vid jämförelsen av Kursplan 2000 och Lgr 11 framkom att Lgr 11 innehåller nästan dubbelt så många 

rubriker, tydligare rubriknivåer och fler uttryck i punktform. Att på detta sätt förtydliga formen på 

texten kan anses ge en ökad tydlighet och tillgänglighet i Lgr 11. När det sedan gäller läsbarhetsindex 

och mängden ord är resultaten inte lika tydliga. 

Läsbarhetsindex är något högre i Lgr 11 (59) än i Kursplan 2000 (57). Läsbarhetsindex är hög i Lgr 

11, på gränsen till mycket svårläst text, detta ger att den ökade tillgängligheten i Lgr 11som läsbar text 

uteblir. Texten har till och med blivit något svårare att läsa vilket inte var Skolverkets uppdrag. Utifrån 

uppdraget att formulera en kursplan med större tydlighet än Kursplan 2000, samt att mål och 

kunskapskrav ska vara konkreta och utvärderingsbara är svaret på den första frågeställningen att 

utifrån formen på texten så har Lgr 11 en ökad tydlighet och tillgänglighet. Detta gäller framförallt 

rubriker och löpande texter utifrån hur texterna struktureras, vilket stämmer med Hellspongs (2001) 

formuleringar kring hur texter kan struktureras för att hjälpa läsaren in i texten. När det gäller textens 

tydlighet och tillgänglighet utifrån mängden ord framkom att den ökade mängden ord ger möjlighet till 

att utförligare förklara kursplanernas innehåll, vilket kan motiveras med att läroplanen skulle 

konkretiseras. Den ökade mängden ord kan även upplevas som att textens tillgänglighet blivit svårare 

då läsaren behöver förhålla sig till en dubblerad textmängd. De delar som berör textens 

läsbarhetsindex tyder dock på att kursplanen fortfarande är en svårläst text och i förhållande till 

Kursplan 2000 har texten blivit något svårare att läsa. I detta avseende följer inte Skolverket 

uppdragets intentioner om ett tydligt och begripligt språk. 

6.2. Analys och resultat av kursplanernas innehåll 

(ideationell analys) 
I denna del beskrivs resultatet av analysen utifrån arbetets andra frågeställning. Denna frågeställning 

handlar om vilka likheter och skillnader som går att urskilja mellan Kursplan 2000 och Lgr 11 när det 

gäller aspekter som rör kursplanernas innehåll med inriktning mot det som handlar om eller har 

koppling till elevers förväntade kunskaper i matematik. Denna analys genomfördes för att se var och 

hur elevernas kunnande i matematik skrivs fram och formuleras i kursplanerna. Först beskriver jag hur 

analysarbetet med kursplanernas innehåll genomförts. Detta gör jag för att motivera och förklara mina 

tolkningar och analyser av kursplanernas matematiska innehåll. Därefter redovisas resultaten för 

kompetenser och matematiska områden. Denna uppdelning av kompetenser och matematiska områden 

har gjorts för att göra redovisningen tydlig när det gäller likheter och skillnadet mellan kursplanerna. I 

mina slutsatser (kapitel 7) beskriver jag hur den ideationella analysen hänger samman med den 

textuella.  

6.2.1 Analysens genomförande 

I detta avsnitt beskrivs hur jag genomfört analysarbetet av kursplanerna utifrån Niss och Højgaard 

Jensens (2011) definitioner. Jag exemplifierar först tolkningen på en kompetens och ett matematiskt 

område med hjälp av texter ur kursplanerna. Därefter följer en redovisning för hur samtliga 

kompetenser och matematiska områden tolkats i kursplanerna. Avslutningsvis visar jag hur 
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kompetenser och matematiska områden skrivs fram på olika sätt i kursplanerna och hur detta påverkat 

analysarbetet. 

Analysens genomförande gällande kompetenser 

När analysarbetet med kursplanernas kompetenser genomfördes söktes materialet igenom utifrån 

formuleringar som överensstämmer med en specifik kompetens. Jag har identifierat kompetenserna 

genom att utgå från Niss och Højgaard Jensens (2011) definitioner samt ord och formuleringar i 

kursplanetexterna som uttrycker eller hör till en viss kompetens. I Tabell 7a visas hur denna 

identifiering har gått till utifrån resonemangskompetensen. Niss och Højgaard Jensens definierar 

kompetensen som att följa och bedöma matematiska resonemang samt att förstå matematiska bevis. I 

detta ligger även att se om svaret är rätt och att aktivera en operation.  

Tabell 7a. Formulering av resonemangskompetens i kursplanerna. 

 

Resonemangskompetens i Kursplan 2000 Resonemangskompetens i Lgr 11 

utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda 

logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera 

samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera 

för sitt tänkande (s.26)  

         

reflektera över och tolka sina resultat samt bedöma 

deras rimlighet. (s.30) 

 

Bedömningen avser elevens förmåga att ta del av och 

använda information såväl muntlig som skriftlig form, 

till exempel förmågan att lyssna till, följa och pröva 

andras förklaringar och argument (s.31) 

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

förmågan att argumentera logiskt och föra 

matematiska resonemang. (s. 62) 

 

föra och följa matematiska resonemang, (s. 63) 

 

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och 

beräkningar i vardagliga situationer. (s.64) 

 

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa 

matematiska resonemang genom att ställa frågor och 

framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt 

som till viss del för resonemangen framåt.  

(s. 68) 

 

I Tabell 7a visas olika formuleringar i kursplanerna som berör resonemangskompetensen. Kursplan 

2000 använder sig av orden ”förstå”, ”föra”, ”använda” och ”ta del av” när eleverna ska resonera. De 

ska även kunna ”förklara och argumentera för sitt tänkande” samt hantera ”rimlighet” vilket hör till 

resonemangskompetensen utifrån att kompetensen behandlar en medvetenhet om korrekt svar. I Lgr 

11 tas resonemangskompetensen upp utifrån att eleven ” argumenterar logiskt”, ”för och följer logiska 

resonemang” samt ”rimlighetsbedömning”. I kunskapskravet ska de även kunna ”framföra och bemöta 

matematiska argument”. Liknande tolkningar har genomförts på resterande kompetenser. I Tabell 7b 

visas hur de olika kompetensera tolkats i detta arbete utifrån formuleringar i kursplanerna och med 

hjälp av Niss och Højgaard Jensens definitioner. En utförligare beskrivning av Niss och Højgaard 

Jensens (2011) definitioner återfinns i kapitel 3.4.1. 
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Tabell 7b. Tolkning av kursplanernas kompetenser utifrån Niss och Højgaard Jensens definitioner 

 

Formuleringarna i Tabell 7b är generaliserade utifrån kompetensernas specifika områden. Vissa ord 

exempelvis ”använda” har något olika betydelse i respektive kursplan. I Kursplan 2000 används ordet 

”använda” i betydligt vidare formuleringar där fler kompetenser kan tolkas in. I Lgr 11 följer oftast ett 

förtydligande av kompetensen när ordet ”använda” används. Detta medför att när ordet ”använda” står 

tillsammans med exempelvis ”i huvudsak fungerande matematiska metoder” tolkar jag det som 

symbol- och formaliseringskompetens. I analysen av kursplanernas kompetenser återkommer jag till 

detta (kapitel 6.2.5).  

Kompetenserna går som jag tidigare nämnt i varandra och exempelvis ligger 

representationskompetensen och kommunikationskompetensen nära varandra. Detta påverkade 

analysen så till vida att kursplanerna kom att analyseras utifrån ett poängsystem där två typer av poäng 

Kompetenser  
Tankegångskompetens: När kursplanetexterna beskriver hur eleven visar på begreppsförståelse, 

generaliseringar eller en medvetenhet om frågor och svar som är matematiska har detta tolkats som 

tankegångskompetens. Detta gäller då formuleringar som innehåller exempelvis att förstå, tolka eller 

hantera begrepp och egenskaper i någon form. 

 

Problemhanteringskompetens: När kursplanetexterna beskriver hur eleven hanterar matematiska problem 

genom att upptäcka/förstå, formulera och lösa dem har detta tolkats som problemhanteringskompetens. 

Detta gäller då formuleringar som innehåller någon form av problemhantering. Det kan exempelvis vara att 

kunna formulera och hantera problem.  

 

Modelleringskompetens: När kursplanetexterna beskriver hur eleven analyserar egenskaper hos modeller, 

bedömer lämplighet och att växla mellan modell och verklighet har detta tolkats som 

modelleringskompetens. Detta gäller då formuleringar som att använda matematik i olika situationer 

exempelvis vardagliga eller i anknytning till skola och samhälle. Även att tolka och kritiskt granska 

modeller ingår.  

 

Resonemangskompetens: När kursplanetexterna beskriver hur eleven hanterar att kunna följa och bedöma 

matematiska resonemang, förstå matematiska bevis och om svaret är rätt har detta tolkats som 

resonemangskompetens. Detta gäller då formuleringar som att förklara, argumentera och föra logiska 

resonemang i någon form.  

 

Representationskompetens: När kursplanetexterna beskriver hur eleven visar på en förståelse för och 

användning av olika representationsformer samt att kunna växla och välja olika representationsformer har 

det tolkats som representationskompetens. Detta gäller då formuleringar som behandlar uttrycksformer mer 

generellt, exempelvis att inse värdet av och använda uttrycksformer.  

 

Symbol och formaliseringskompetens: När kursplanetexterna beskriver hur eleven hanterar avkodning av 

symbolspråk, hantering av uttryck och formler samt genomförandet av en beräkning/operation har det 

tolkats som symbol och formaliseringskompetens. Detta gäller då formuleringar som berör matematiska 

metoder i någon form exempelvis att göra beräkningar och att kunna använda matematiska metoder.  

.   

Kommunikationskompetens: När kursplanetexterna beskriver hur eleven hanterar att uttrycka sig 

matematiskt, muntligt, skriftligt och visuellt samt att studera och tolka redovisningar vilka är muntliga, 

skriftliga eller visuella tolkas det som kommunikationskompetens. Detta gäller då formuleringar som berör 

kommunikation i matematik, exempelvis att redogöra för tillvägagångssätt muntligt eller skriftligt.  

 

Hjälpmedelskompetens: När kursplanetexterna beskriver hur eleven visar på användandet av relevanta 

hjälpmedel eller en medvetenhet om vilka hjälpmedel som finns att tillgå tolkas det som 

hjälpmedelskompetens. Detta gäller då formuleringar som berör användandet av miniräknare och annan 

digital teknik. 
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delades ut. Den första typen av poäng delades ut när kompetensen var i fokus för texten, då gavs 

poängen (1/0). När kompetensen i första hand avsåg att förtydliga eller förstärka en kompetens gavs 

poängen (0/1). En kompetens kan även utövas i förhållande till ett givet matematiskt område, det vill 

säga att kompetensen kan uttryckas i relation till det matematiska området (Niss & Højgaard Jensen, 

2011). Även detta påverkade analysen av kursplanerna utifrån att kompetensen i första hand avsåg att 

förtydliga eller förstärka ett matematiskt område, då gavs poängen (0/1). En och samma text kunde 

därför innehålla flera typer av poäng beroende på vilket innehåll texten hade. I Tabell 7c och d ges 

exempel på hur detta formuleras i Kursplan 2000 respektive Lgr 11.  

Tabell 7c. Exempel på hur kompetenserna skrivs fram i Kursplan 2000 

 Kursplan 2000 Kompetens 

Ex. 1 Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper 

i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera 

situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö 
(s. 29) 

 

Fokus i texten är tankegångs-, symbol och 

formaliserings-, kommunikation-, modellering- 

och problemhanterings-kompetens (5/0)  

 

Ex. 2 Vidare uppmärksammas elevens förmåga att självständigt 

och kritiskt ta ställning till matematiskt grundade 

beskrivningar och lösningar på problem som förekommer i 

olika sammanhang i skola och samhälle. (s. 31) 

 

Fokus i texten är 

problemhanteringskompetensen (1/0). 

Resonemangs- och modelleringskompetensen 

hjälper sedan till att förklara 

problemhanteringskompetensen. (0/2) 

Ex. 3 kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av 

skriftliga räknemetoder och med miniräknare (s. 29)) 

Symbol- och formaliseringskompetensen samt 

hjälpmedelskompetensen hjälper till att förklara 

det matematiska området räknefärdigheter (0/2) 

 

I Tabell 7c ges exempel på hur kompetenserna formuleras i Kursplan 2000. Det första exemplet visar 

hur kompetenserna formuleras i det första stycket i ”Mål att uppnå” för skolår 5. Fem kompetenser 

redovisas och alla kompetenser står i fokus. Exempel två och tre visar när en kompetens beskriver en 

annan kompetens eller ett matematiskt område. Dessa exempel belyser kompetensernas olika 

formulering och tyngd och får anses representativa även för skolår 3 och 9.  

Tabell 7d. Exempel på hur kompetenserna skrivs fram i Lgr 11 

Lgr 11 Kompetens 
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i 

huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda 

strategier och metoder med viss anpassning till problemets 

karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak 

fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda 

resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till 

problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på 

alternativt tillvägagångssätt.(s. 68) 

Fokus i texten är problemhanteringskompetensen 

(2/0). Två poäng ges för att eleven ska både kunna 

lösa problemet samt beskriva tillvägagångssätt. 

Representations och resonemangskompetensen 

hjälper sedan till att förklara 

problemhanteringskompetensen. (0/2) 

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla 

tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid 

beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. 

Metodernas användning i olika situationer.(s. 64) 

Symbol- och formaliseringskompetensen samt 

hjälpmedelskompetensen hjälper till att förklara det 

matematiska området räknefärdigheter (0/2) 

 

Det första exemplet i tabell 7d visar hur kompetenserna formuleras i det första stycket i 

Kunskapskravet för årskurs 6. Fokus ligger på problemhanteringskompetensen. I samma exempel 

visas även hur kompetenser kan hjälpa till att beskriva den kompetens texten fokuserar på, i detta fall 

resonemangs- och representationskompetenserna. Exempel två visar när en kompetens beskriver ett 
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matematiskt område. Dessa exempel får belysa kompetensernas olika formulering och tyngd och anses 

representativa även för årskurs 3 och 9.  

Analysens genomförande gällande matematiska områden 

När analysarbetet med kursplanernas matematiska områden genomfördes söktes materialet även här 

igenom utifrån formuleringar som överensstämmer med respektive matematiska område. Jag har 

identifierat områdena genom att utgå från Niss och Højgaard Jensens (2011) definitioner samt ord och 

formuleringar i kursplanetexterna som uttrycker eller hör till ett visst matematiskt område. I Tabell 8a 

förklaras hur denna identifiering har gått till utifrån det matematiska området statistik.  

Tabell 8a. Formulering av det matematiska området statistik i kursplanerna. 

 

i Kursplan 2000 i Lgr 11 

kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och 

diagram samt kunna använda elementära lägesmått.   

(s. 29) 

 

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från 

undersökningar. Tolkning av data i tabeller och 

diagram. (s. 65)  

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt 

hur de kan användas i statistiska undersökningar.       

(s. 65) 

 

I Tabell 8a visas olika formuleringar i kursplanerna som berör statistik för skolår 5 och årskurs 4-6. 

Kursplan 2000 uttrycker att eleven ska kunna tabeller och diagram utifrån att avläsa och tolka dem. 

Eleven ska även kunna använda elementära lägesmått. I Lgr 11 tas statistik upp utifrån tabeller och 

diagram. Dessa tabeller och diagram ska eleven beskriva och tolka. Även lägesmått tas upp och texten 

förtydligar detta genom att förklara vilka lägesmått som ska behandlas (medelvärde, typvärde och 

median). Liknande tolkningar har genomförts på resterande matematiska områden. I Tabell 8b visas 

hur de matematiska områdena tolkats i detta arbete utifrån formuleringar i kursplanerna och med hjälp 

av Niss och Højgaard Jensens definitioner. En utförligare beskrivning av Niss och Højgaard Jensens 

(2011) definitioner av matematiska områden återfinns i kapitel 3.4.2. 
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Tabell 8b. Tolkning av kursplanernas matematiska områden utifrån Niss och Højgaard Jensens 

definitioner  

Matematiska områden 

Taluppfattning - siffror, naturliga, hela, rationella, reella och komplexa tal, positionssystemet, bråk, 

decimalutveckling m.m. exempelvis kan detta vara uppdelning av olika sorters tal och talsystemets 

utveckling med stigande omfattning och svårighet beroende på skolår/årskurs. 

 

Räknefärdigheter - tillämpning av de fyra räknesätten, liksom olika algoritmer för att utföra 

beräkningar samt överslagsberäkning. Detta kan vara olika sorters beräkningar, exempelvis 

huvudräkning och skriftliga räknemetoder.   

 

Algebra - studiet av mängder, operationer och sambandet mellan operationer, inklusive ekvationer, 

algebraiska strukturer samt algebraiska undersökningar av geometriska objekt. Exempelvis kan detta 

vara obekanta tal, algebraiska uttryck och formler. 

. 

Geometri - egenskaper hos två och tre dimensionella objekt, mätning och koordinatsystem, 

exempelvis geometriska objekt, mätning, ritningar och kartor. 

 

Funktioner - funktionen i sig inklusive variabler och grafer av funktioner. Detta kan vara olika typer 

av funktioner exempelvis innebörden av variabelbegreppet 

 

Analys - ett sätt att studera funktioners förändringar med hjälp av derivata och integraler, exempelvis 

genom att bedöma risker och chanser samt sannolikhetstänkande.  

 

Sannolikhet - att beskriva och räkna slumpmässighet samt kombinatorik. Exempelvis kan detta vara 

likformig sannolikhet samt slumpsituationer och försök. 

 

Statistik - att organisera, tolka och dra slutsatser om kvantitativa data. Exempelvis kan detta vara 

tabeller, diagram och lägesmått. 

 

Optimering - bestämning av extremvärden för reella funktioner (maxima, minima). Detta 

matematiska område återfinns inte i kursplanerna. 

 

 

Formuleringarna i Tabell 8b visar med hjälp av exempel hur materialet har kategoriserats. Exemplen 

är formulerade med kursplanetexterna som grund. Diskret matematik har en dubbel innebörd, 

exempelvis ingår algebra i diskret matematik. Det medför i detta arbete att diskret matematik inte 

formuleras som ett eget område utan har skrivits in under de matematiska områden det passar bäst, 

exempelvis algebra, sannolikhet och funktioner. 

Ett matematiskt område kan stå i fokus i en text och det kan hjälpa till att utveckla en kompetens, det 

vill säga att kompetensen skapas eller förstärkas i förhållande till ett givet matematiskt område (Niss 

& Højgaard Jensen, 2011). Även här påverkades analysen så till vida att kursplanerna kom att 

analyseras utifrån ett poängsystem där två typer av poäng delades ut. Den första typen av poäng 

delades ut när det matematiska området var i fokus för texten, då gavs poängen (1/0). När det 

matematiska området i första hand avsåg att förtydliga eller förstärka en kompetens gavs poängen 

(0/1). En och samma text kunde därför innehålla flera typer av poäng beroende på vilket innehåll 

texten hade. I Tabell 8c och d ges exempel på hur detta formuleras i Kursplan 2000 respektive Lgr 11. 
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Tabell 8c. Exempel på hur matematiska områden skrivs fram i Kursplan 2000 

 Kursplan 2000 Kompetens 

Ex. 1 kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av 

skriftliga räknemetoder och med miniräknare               
(s. 29) 

Fokus i texten är det matematiska området 

räknefärdigheter (1/0). Symbol- och 

formaliseringskompetensen samt 

hjälpmedelskompetensen hjälper till att förklara 

det matematiska området räknefärdigheter  

Ex. 2 Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska 

värden i matematiska mönster, former och samband samt 

att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att 

kunna förstå och lösa problem. 

(s. 26) 

 

Geometri, algebra och funktioner hjälper till att 

beskriva problemhanteringskompetensen (0/3) 

 

Det första exemplet i Tabell 8c visar hur matematiska områden formuleras i ”Mål att uppnå” för skolår 

5. Det matematiska området som står i fokus är räknefärdigheter. Symbol- och 

formaliseringskompetensen samt hjälpmedelskompetensen hjälper till att beskriva detta. Exempel två 

visar när matematiska områden exemplifierar en kompetens. I detta exempel knyts även de 

matematiska områdena till estetiska värden. Estetiska värden ingår inte i Niss och Højgaard Jensens 

(2011) definitioner av kompetenser. Dessa två exempel belyser de matematiska områdenas olika 

formulering och tyngd och får anses representativa även för skolår 3 och 9.  

Tabell 8d. Exempel på hur matematiska områden skrivs fram i Lgr 11 

 

I Tabell 8d ges exempel på hur matematiska områden formuleras i Lgr 11. Det första exemplet visar 

hur matematiska områden formuleras i det Centrala innehållet avseende det matematiska området 

räknefärdigheter. I samma text visas även hur kompetenser kan hjälpa till att beskriva ett matematiskt 

område. Exempel två visar när matematiska områden hjälper till att förklara på vilka områden 

kompetensen ska användas. Dessa exempel belyser de matematiska områdenas olika formulering och 

tyngd och får anses representativa även för årskurs 3 och 9.  

6.2.2 Förekomsten av matematiska kompetenser i kursplanerna 

I detta avsnitt beskrivs analys och resultat utifrån förekomsten av kompetenser i kursplanerna. De 

delar i kursplanerna som i någon form påverkar elevernas kunnande i matematik redovisas i tabell 9 a 

och 9b. ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” i Kursplan 2000 samt inledningstexten i Lgr 11 utgår då 

dessa texter i huvudsak motiverar matematikämnet i skolan samt förklarar vad skolämnet matematik 

 Lgr 11 Kompetens 
Ex. 1 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och 

enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, 

huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder 

och miniräknare. Metodernas användning i olika 

situationer. (s. 64) 

Fokus i texten är det matematiska området 

räknefärdigheter (1/0). Symbol- och 

formaliseringskompetensen samt 

hjälpmedelskompetensen hjälper till att förklara 

det matematiska området räknefärdigheter 

Ex. 2 Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande 

matematiska metoder med viss anpassning till 

sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa 

enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, 

sannolikhet, statistik samt samband och förändring med 

tillfredsställande resultat. (s. 68) 

Här exemplifierar räknefärdigheter, algebra, 

geometri, sannolikhet, statistik och funktioner 

symbol- och formaliseringskompetensen (0/6) 
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är. Avslutningsvis görs en jämförelse med uppdraget att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för 

grundskolan (Utbildningsdepartementet, 2009a) och förekomsten av kompetenserna i kursplanerna. 

Analys och resultat av förekomsten av matematiska kompetenser i kursplanerna  

Matematiskt kunnande utifrån detta arbetes definitioner gällande kompetenser återfinns under flera 

rubriker i kursplanerna. I Tabell 9a och 9b redovisas var i kursplanerna kompetenserna återfinns samt 

hur många gånger de omnämns. Hänsyn har tagits till hur de omnämns och i Tabell 9a och 9b 

redovisas den kompetens som stycket (texten) i första hand syftar till. Om texten innehåller fler 

kompetenser redovisas även dessa. Som jag tidigare nämnt medför detta att den kompetens som texten 

huvudsakligen syftar till redovisas i Tabell 9a och 9b som 1/0. När en kompetens ingår i en text för att 

förtydliga en kompetens eller ett matematiskt område redovisas det som 0/1.  

Tabell 9a. Rubriker som kompetenserna återfinns under i Kursplan 2000 

Kursplan 2000 
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Ämnets syfte och roll i utb. 0/1 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 4/1 

Mål att sträva mot 1/5 2/0 1/0 2/1 1/1 2/4 0/1 1/0 10/12 

Mål att uppnå i skolår 3 2/3 1/0 0/0 1/2 2/2 1/5 1/3 0/0 8/15 

Mål att uppnå i skolår 5 1/2 1/0 1/0 0/0 0/0 1/4 1/1 0/1 5/8 

Mål att uppnå i skolår 9 1/2 1/0 1/1 0/1 0/0 1/5 1/1 0/1 5/11 

Bedömningens inriktning 2/0 1/0 1/2 2/1 0/1 2/1 2/0 0/0 10/5 

Totalt antal kompetenser i 

Kursplan 2000 

7/13 8/0 4/3 5/5 3/4 7/19 7/6 1/2 42/52 

 

Tabell 9a visar att alla kompetenser omnämns i Kursplan 2000. Kompetenser återfinns under alla 

rubriker i kursplanen och totalt omnämns kompetenserna i någon form 94 gånger. Dessa 94 tillfällen 

är uppdelade i 42 omnämnanden när den angivna kompetensen står i fokus samt 52 tillfällen då 

kompetensen hjälper till att beskriva eller förtydliga en annan kompetens eller matetematiskt område.  
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Tabell 9b. Rubriker som kompetenserna återfinns under i Lgr 11 

Lgr 11 
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Syfte 3/0 4/1 2/2 2/1 1/2 1/1 2/0 1/0 16/7 

Centralt innehåll åk 1-3 0/5 1/1 0/2 0/1 0/1 0/3 0/1 0/1 1/15 

Centralt innehåll åk 4-6 0/4 1/1 0/6 0/1 0/1 0/6 0/1 0/1 1/21 

Centralt innehåll åk 7-9 0/4 1/2  1/6 0/4 0/0 0/6 0/0 0/1 2/23 

Kunskapskrav i åk 3 4/4 2/0 0/0 1/1 0/4 1/5 1/1 0/0 9/15 

Kunskapskrav i åk 6 3/0 2/0 0/0 1/2 0/4 1/0 1/0 0/0 8/6 

Kunskapskrav i åk 9 3/0 2/0 1/0 1/2 0/4 1/0 1/0 0/0 9/6 

Totalt antal kompetenser i Lgr 

11 

13/17 13/5 4/16 5/12 1/16 4/21 5/3 1/3 46/93 

 

Tabell 9b visar att alla kompetenser omnämns i Lgr 11. Kompetenser återfinns under alla rubriker i 

kursplanen och totalt omnämns kompetenserna i någon form 139 gånger. Dessa 139 tillfällen är 

uppdelade i 46 omnämnanden när den angivna kompetensen står i fokus samt 93 tillfällen då 

kompetensen hjälper till att beskriva en annan kompetens eller ett matetematiskt område.  

Analys och resultat av likheter och skillnader gällande förekomster av matematiska 

kompetenser i kursplanerna 

Vid en jämförelse av kursplanerna framkom att i båda kursplanerna formuleras kompetenser under 

samtliga rubriker samt att alla kompetenser omnämns. En skillnad mellan kursplanerna är att i 

Kursplan 2000 omnämns kompetenserna 94 gånger och i Lgr 11 vid 139 tillfällen. Denna skillnad 

handlar framförallt om att i Lgr 11 omnämns kompetenserna i större utsträckning för att förtydliga en 

annan kompetens eller ett matematiskt område (93 tillfällen i Lgr 11 och 52 gånger i Kursplan 2000), 

vilket framgår av Tabell 9a och 9b. Det ökade antalet tillfällen kompetenser omnämns beror till viss 

del på att kursplanen i Lgr 11 delats upp i stadier (se kapitel 6.1.1). Detta medför att kompetenserna 

beskrivs tre gånger i Lgr 11:s Centrala innehåll och Kunskapskrav. Redovisas kompetenserna utifrån 

vad eleverna förväntas kunna utifrån stadier kvarstår dock ett ökat antal kompetenser i Lgr 11 vilket 

Tabell 10 visar. 
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Tabell 10. Antalet kompetenser för respektive stadie 

Kursplan 2000 Antal  Lgr 11 Antal  

Kompetenser i Mål att uppnå för skolår 3 8/15 Kompetenser i Centralt innehåll och 

Kunskapskrav för åk 3 
10/30 

Kompetenser i Mål att uppnå för skolår 5 5/8 Kompetenser i Centralt innehåll och 

Kunskapskrav för åk 6 
9/27 

Kompetenser i Mål att för skolår 9 5/11 Kompetenser i Centralt innehåll och 

Kunskapskrav för åk 9 
11/29 

 

Även utifrån detta sätt att gruppera kompetenserna framkom en ökad mängd kompetenser. I Tabell 10 

visar årskurs 6 och 9 i Lgr 11 på mer än en dubblering av antalet förekomster av kompetenser i 

jämförelse med Kursplan 2000. Detta gäller både när kompetensen står i fokus och när den hjälper till 

att beskriva ett matematiskt område eller en kompetens. Tabellerna 9a, 9b och 10 visar på att 

användandet av kompetenser i kursplanerna är komplext och mångfacetterat. Detta har varit ett 

omfattande arbete med många överväganden. Flertalet kompetenser går i varandra och samverkar 

vilket lett till tolkningar av kursplanen utifrån Niss och Højgaard Jensens (2011) definitioner av 

kompetenserna. I dessa tabeller finns mycket som skulle kunna analyseras, detta har dock inte varit 

mitt huvudsyfte med arbetet. Jag väljer därför att inte analysera antalet förekomster av kompetenser 

ytterligare i mitt fortsatta arbete.  

Fortsättningsvis kommer analysen av resultaten att genomföras på de moment i kursplanerna som 

behandlar elevernas kunnande. Detta medför att i 6.2.3 och. 6.2.4 analyseras Mål att uppnå, 

Kunskapskrav och Centralt innehåll. Som jag tidigare nämnt i kapitel 6 motiverar jag det utifrån att i 

Kursplan 2000 ingår inte Bedömningens inriktning i analysen då detta område fokuserar på 

bedömningen av elevernas kunskaper inte vad eleverna förväntas kunna (Skolverket, 2005). I Lgr 11 

har jag valt att använda mig av både Kunskapskrav och Centralt innehåll, detta gör jag med 

motiveringen att det Centrala innehållet är obligatoriskt i undervisningen och att Kunskapskravet ska 

relatera till och utgå ifrån det Centrala innehållet (Skolverket, 2011b).  

Jämförelse mellan resultat gällande förekomsten av matematiska kompetenser och uppdraget 

att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan 

I uppdraget låg att konkretisera de nya kursplanerna och att förtydliga dem så att de skulle ge ett 

enhetligare intryck. ”De samlade läroplanerna ska genomsyras av större konkretion och precision än 

nuvarande. Ett tydligt och begripligt språk ska eftersträvas.” (Utbildningsdepartementet, 2009a, bilaga 

1, s. 2). Alla kompetenser återfinns i bägge kursplanerna, ingen har lagts till eller tagits bort. Det 

ökade omnämnandet av kompetenser tolkar jag som att Skolverkets ambition varit att formulera sig 

tydligare kring kompetenserna. Hur de omnämns och skrivs fram analyseras i kapitel. 6.2.3 och 6.2.4. 

6.2.3 Kursplanernas precision gällande matematiska kompetenser 

I detta avsnitt beskrivs analys och resultat utifrån hur kompetenserna preciseras. Med detta menar jag 

när kompetensen är i fokus för texten samt när kompetensen i första hand avser att förtydliga eller 

förstärka en kompetens eller ett matematiskt område. Avslutningsvis görs en jämförelse med 

uppdraget att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 

2009a) och precisionen av kompetenserna. 
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Analys och resultat av precision gällande matematiska kompetenser 

Omfattningen av mängden text när de matematiska kompetenserna omnämns i kursplanerna skiljer sig 

åt (se 6.1.3 samt bilaga 1), genomgående är att Lgr 11 använder sig av fler ord än Kursplan 2000. 

Detta ger att beskrivningarna av de matematiska kompetenserna blir mer omfattande i Lgr 11 i 

förhållande till Kursplan 2000. Exempel på den ökade mängden text återges i Tabell 11, där Kursplan 

2000 använder 63 ord och Lgr 11 112 ord för att beskriva tankegångskompetensen utifrån vad 

eleverna förväntas kunna i skolår 5 respektive årskurs 6. I Tabell 11 visar min analys hur 

tankegångskompetensen formuleras och skrivs fram i respektive kursplan. De ord som kursiverats och 

fetmarkerats är indikatorer på tankegångskompetens. 

Tabell 11. Formulerande av Tankegångskompetens i Kursplan 2000 samt Lgr 11 

 Tankegångskompetens i Kursplan 2000 Tankegångskompetens i Lgr 11 

 Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande 

kunskaper i matematik som behövs för att kunna 

beskriva och hantera situationer och lösa 

konkreta problem i elevens närmiljö (s. 29). 

 

förstå och kunna använda addition, subtraktion, 

multiplikation och division samt kunna upptäcka 

talmönster och bestämma obekanta tal i enkla 

formler, (s. 29) 

 

ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna 

känna igen och beskriva några viktiga egenskaper 

hos geometriska figurer och mönster, (s. 35) 

 

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska 

begrepp och visar det genom att använda dem i 

välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande 

sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med 

hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak 

fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla 

mellan olika uttrycksformer samt föra enkla 

resonemang kring hur begreppen relaterar till 

varandra. (s. 68) 

Rationella tal och deras egenskaper. (s. 64) 

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer 

där det finns behov av att beteckna ett obekant tal 

med en symbol. (s. 64) 

Grundläggande geometriska objekt däribland 

polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider 

och rätblock samt deras inbördes relationer. 

Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa 

objekt. (s. 65) 

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån 

vardagliga situationer (s. 65) 

 Antal ord 63 Antal ord 112 
 

Kursplan 2000 använder sig av orden ”hantera”, ”beskriva egenskaper” och ”förstå” när eleverna ska 

visa sitt kunnande gällande tankegångskompetensen. När orden ”egenskaper” och ”förstå” används 

relaterar de till ett matematiskt område. I Lgr 11 används ordet ”begrepp” i olika sammanhang, 

exempelvis att kunna beskriva begrepp och hur begreppen relaterar till varandra. Ytterligare ett ord 

som används i Lgr 11 för att beskriva tankegångskompetensen är ”egenskaper”, där ”egenskaper” sätts 

i relation till ett matematiskt område. I Tankegångskompetensen ingår även en förståelse för vad som 

är matematiska frågor och svar. 

Kompetenserna beskrivs i Kursplan 2000 på två olika sätt. De formuleras utifrån att 

kompetensen/kompetenserna är huvudsyfte i texten (1/0) samt att kompetensen hjälper till att förklara 

eller komplettera ett matematiskt område (0/1). I Utdrag 10 och 11 följer exempel från Kursplan 2000 

som visar detta. 
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Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik 

som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och 

lösa konkreta problem i elevens närmiljö 

Utdrag 10. Exempel på hur kompetenser formuleras när de är huvudsyfte i Kursplan 2000 (Skolverket, 

2008, s. 29) 

Utdrag 10 visar ett exempel på hur kompetenser formuleras när textens fokus ligger på att beskriva en 

eller flera kompetenser. I detta fall tankegångs-, symbol och formaliserings-, kommunikations-, 

problemhanterings- och modelleringskompens.  

Kompetenserna beskrivs även utifrån att kompetenser och matematiska områden kompletterar 

varandra i Utdrag 11 ges ett exempel på detta.  

förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation 

och division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta 

tal i enkla formler, 

Utdrag 11. Exempel på hur kompetenser kompletterar ett matematiskt område i Kursplan 2000 

(Skolverket, 2008, s. 29) 

Utdrag 11 ger ett exempel på hur matematiska kompetenser och matematiska områden skrivs ihop i 

Kursplan 2000. I Utdrag 11 är det framförallt tankegångskompetens (förstå) och symbol och 

formaliseringskompetens (använda) som skrivs fram. Textens huvudsyfte ligger dock på de 

matematiska områdena räknefärdigheter och algebra. 

Kompetenserna beskrivs i Lgr 11på tre olika sätt. De formuleras utifrån att kompetensen är huvudsyfte 

i texten (1/0), kompetensen hjälper till att förtydliga en annan kompetens (0/1) samt att kompetensen 

hjälper till att förklara och komplettera ett matematiskt område (0/1). I Utdrag 12 och 13 följer 

exempel från Lgr 11 som visar detta. 

I Utdrag 12 visas både när texten har en kompetens i fokus samt när kompetenser används för att 

förklara en annan kompetens. 

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i 

välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av 

matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika 

uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.  

Utdrag 12. Exempel på hur kompetenser formuleras i Lgr 11 (Skolverket, 2011, s.68) 

I Utdrag 12 visas när tankegångskompetensen (använda och beskriva begrepp) är fokus i texten samt 

när representations- och resonemangskompetensen hjälper till att förklara tankegångskompetensen 

(växla mellan uttrycksformer samt föra resonemang).  

Kompetenserna beskrivs även utifrån att kompetenser och matematiska områden kompletterar 

varandra i Utdrag 13 ges ett exempel på detta.  

 

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.  

 

Utdrag 13. Exempel på hur kompetenser kompletterar ett matematiskt område i Lgr 11(Skolverket, 

2011, s. 64) 

I Utdrag 13 är det tankegångskompetensen som skrivs fram (egenskaper). Textens huvudsyfte ligger 

dock på det matematiska området algebra. Dessa formuleringar för kompetenserna stämmer även för 
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årkurs 9. Kunskapskravet för årskurs 3 skiljer sig något från årskurs 6 och 9 i Lgr 11. Kunskapskravet 

för årskurs 3 innehåller både kompetenser och matematiska områden i större utsträckning, vilket visas 

i Utdrag 14. 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3  

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt 

förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med 

hjälp av symboler och konkret material eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar 

till varandra. Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals 

inbördes relation samt genom att dela upp tal. Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom 

att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk. Dessutom kan eleven 

använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts 

egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella 

samband i elevnära situationer. 

Utdrag 14. Exempel på hur kunskapskravet för årskurs 3 formuleras i Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 67) 

Utdrag 14 visar i första hand tankegångskompetens (att beskriva och använda begrepp samt hur de 

relaterar till varandra) men även representationskompetensen omnämns (symboler, konkret material 

och bilder). Tankegångskompetensen beskrivs även med hjälp av de matematiska områdena 

taluppfattning, geometri och funktioner.  

Analys och resultat av likheter och skillnader gällande precision i kompetenserna  

En likhet mellan kursplanerna handlar om att kompetenserna förtydligar de matematiska områdena 

eleverna förväntas kunna vilket visats i Utdrag 11 och 13. Detta görs genom att kompetenserna hjälper 

till att förklara vad det är elevens ska kunna gällande det matematiska området. Det kan vara att förstå, 

beskriva eller konstruera något moment inom ett matematiskt område. Ytterligare en likhet är att båda 

kursplanerna beskriver vissa kompetenser som huvudfokus i en text, det betyder att kompetensen är 

det väsentliga i texten och det elevens kunnande ska fokusera på. Vilka dessa kompetenser är kommer 

att redovisas i 6.2.4. En skillnad som framkommer är att i Lgr 11 beskrivs även kompetenserna med 

hjälp av andra kompetenser, detta visas i Utdrag 12. Detta är även en förklaring till att kompetenserna 

omnämns i ökad omfattning i Lgr 11 (se Tabell 9a och 9b). Att beskriva en kompetens med hjälp av en 

annan kompetens stöder Niss och Højgaard Jensens (2011) definitioner att kompetenser går i varandra 

och är beroende av varandra. Detta sätt att använda kompetenserna kan även vara en anledning till att 

kursplanen blir svår att tolka. Att exempelvis tankegångskompetensen tar hjälp av representations- och 

resonemangskompetensen för att förklaras kan göra kompetensen svårare för eleverna att visa sitt 

kunnande i. Detta beror på att kompetensen även innehåller andra kompetenser än den som i första 

hand avsågs (se Utdrag 12). 

Jämförelse mellan resultat gällande precision av kompetenser och uppdraget att utarbeta nya 

kursplaner och kunskapskrav för grundskolan 

I Skolverkets uppdrag att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan ingick att 

förtydliga kursplanerna. 

 ”Målen och kunskapskraven ska vara så tydligt och distinkt utformade så att de bidrar till en likvärdig 

bedömning. Målen och kunskapskraven ska också vara konkreta och utvärderingsbara. […] De ska 

vara utformade på ett sådant sätt att de inte begränsar elevernas kunskapsutveckling i ämnet” 

(Utbildningsdepartementet, 2009a, bilaga 1, s. 2). 

Att använda kompetenser för att beskriva andra kompetenser och matematiska områden kan vara ett 

sätt att förtydliga kursplanens innehåll. Att använda sig av kompetenserna på detta sätt kan även 
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medföra svårigheter kring vad det är för kunskaper eleverna ska visa. Detta gäller när eleven förväntas 

visa kunnande gällande fler kompetenser än den kompetens som textens huvudfokus ligger på. 

6.2.4 Kursplanernas konkretion gällande matematiska kompetenser 

I detta avsnitt beskrivs analys och resultat utifrån hur kompetenserna konkretiseras i kursplanerna samt 

vilka kompetenser eleverna ska kunna. Med detta menar jag framförallt när kompetenserna formuleras 

utifrån att de är texternas fokus (1/0). Avslutningsvis görs en jämförelse med uppdraget att utarbeta 

nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 2009a) och 

konkretionen i kursplanerna. 

Analys och resultat av konkretion gällande matematiska kompetenser  

De texter i kursplanerna som har kompetenser i fokus när det gäller vad elever ska kunna är Mål att 

uppnå samt Kunskapskrav och Centralt innehåll. Fokus i denna analys ligger på Mål att uppnå och 

Kunskapskrav. När det Centrala innehållet har kompetenser i fokus är det utifrån problemhantering i 

alla tre stadier, då problemhantering även återfinns i kunskapskraven har jag valt att enbart fokusera 

denna analys till Kunskapskraven i Lgr 11. I Tabell 12 redovisas de texter i respektive kursplan som 

har kompetenserna i fokus i skolår/ årskurs 9. Jag har valt att inte analysera progressionen i 

kursplanerna när det gäller kompetenserna eftersom progressionen ligger i de olika betygsstegen och i 

detta arbete analyseras enbart den lägsta nivån för betygskriterierna. 

Tabell 12. Konkretion gällande kompetenser i kursplanerna 

Kursplan 2000 Lgr 11 
Eleven skall ha förvärvat sådana 

kunskaper i matematik som behövs 

för att kunna beskriva och hantera 

situationer samt lösa problem som 

vanligen förekommer i hem och 

samhälle och som behövs som 

grund för fortsatt utbildning. (s. 30) 

 

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak 

fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med 

viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla 

matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för 

enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av 

tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till 

problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt 

tillvägagångssätt.  

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar 

det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak 

fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av 

matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I 

beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra 

enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.  

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder 

med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt 

samband och förändring med tillfredsställande resultat.  

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i 

huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, 

formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss 

anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för 

och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta 

matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen 

framåt* (s. 70) 

Antal ord 35 Antal ord 227 
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Tabell 12 visar att i Kursplan 2000 används 35 ord för att beskriva kompetenserna. De kompetenser 

som omnämns utifrån att texten fokuseras på dem är tankegångs-, problemhanterings-, 

kommunikations-, och modelleringskompetens samt symbol och formaliseringskompetens. I Lgr 11 

används 227 ord för att beskriva kompetenserna och de kompetenser som omnämns är tankegångs-, 

problemhanterings-, kommunikations-, resonemangs- och modelleringskompetens samt symbol och 

formaliseringskompetens utifrån att texten fokuseras på dem, även representationskompetensen 

omnämns men i första hand för att beskriva kompetenserna problemhantering, tankegång och 

kommunikation.   

I Kursplan 2000 används formuleringen ” Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som 

behövs för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i 

hem och samhälle och som behövs som grund för fortsatt utbildning.” när det gäller att förklara vad 

eleverna ska kunna. Eleven ska alltså kunna beskriva och hantera situationer samt lösa problem utifrån 

samhälle, skola och utbildning. I Lgr 11 används formuleringarna ”eleven kan lösa problem”, ”ha 

grundläggande kunskaper om begrepp, kunna beskriva begrepp samt kunna relatera begrepp till 

varandra”, ”välja och använda matematiska metoder, formulera modeller”, ” redogöra för och samtala 

om tillvägagångssätt samt föra och följa matematiska resonemang” när det gäller vad eleven ska kunna 

utifrån kompetenser.  

Analys och resultat av likheter och skillnader gällande konkretion i kompetenserna  

En skillnad mellan kursplanerna är mängden text som används för att beskriva kompetenserna. I 

Kursplan 2000 återfinns en formulering i vilken ett flertal kompetenser kan tolkas in. Lgr 11 använder 

sig av nästan sju gånger så många ord för att beskriva kompetenserna. Ytterligare en skillnad mellan 

kursplanerna är att i Lgr 11 används ett tydligare språk för att beskriva kompetenserna. I Lgr 11 

formuleras kompetenserna med ett tydligt fokus på matematiska formuleringar exempelvis används 

ord som problem, begrepp, metoder och modeller. Här skrivs kompetenserna fram tydligt samt vad 

eleverna förväntas kunna utifrån respektive kompetens. I Kursplan 2000 är detta inte lika tydlig 

formulerat då de centrala orden blir ” kunna beskriva och hantera situationer samt lösa problem” och 

detta ska göras i ”hem och samhälle och för fortsatt utbildning”. Här formuleras inte kompetenserna 

lika tydligt. ”Hantera och beskriva situationer” innehåller både kommunikations-, tankegångs- och 

symbol och formaliseringskompetens. Eventuellt kan även resonemangs- och 

representationskompetensen ingå i denna formulering. Modelleringskompetensen motiveras med att 

kunnandet ska genomsyras av att kunna användas i hem och samhälle. Problemhanteringskompetensen 

syns tydligt i Kursplan 2000. Dessa vaga formuleringar kring elevers kunnande i Kursplan 2000 

stödjer möjligheten att lärare och elever lokalt skulle kunna formulera stoffet i undervisningen 

(Lundgren, 2012a; Skolverket, 2005; SOU 1992:94).  

Här bör även noteras att hjälpmedelskompetensen inte återfinns i Kunskapskravet i Lgr 11 men är 

tydligt framskrivet i det Centrala innehållet där kompetensen hjälper till att beskriva området 

taluppfattning. I Kursplan 2000 formuleras hjälpmedelskompetensen även här utifrån att den hjälper 

till att beskriva metoder i taluppfattning. 

Jämförelse mellan resultat gällande konkretion av kompetenser och uppdraget att utarbeta nya 

kursplaner och kunskapskrav för grundskolan 

I uppdraget låg att konkretisera de nya kursplanerna och att förtydliga dem så att de skulle ge ett 

enhetligare intryck. ”De samlade läroplanerna ska genomsyras av större konkretion och precision än 

nuvarande. Ett tydligt och begripligt språk ska eftersträvas.” (Utbildningsdepartementet, 2009a, bilaga 

1, s. 2). Resultaten visar att de kompetenser som elevernas kunnande ska visa är till stor del 
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överensstämmande i de båda kursplanerna. Skillnaden ligger i hur de beskrivs. Beskrivningen av 

kompetenser i Kursplan 2000 är betydligt vagare och mer kortfattat formulerat än i Lgr 11. Den ökade 

mängden text för att beskriva kompetenserna har gett Skolverket möjlighet att förtydliga och precisera 

matematiska kompetenser. Detta har genomförts genom att Lgr 11 har fått ett mer distinkt matematiskt 

språk gällande kompetenser samt att den ökade mängden ord använts till att konkretisera kursplanens 

matematiska kompetenser. Användandet av ett distinkt matematiskt språk kan även indikera en ökad 

kravnivå så tillvida att förtydligandena i språkliga formuleringar gör kompetenserna ”större”. 

6.2.5 Förekomsten av matematiska områden i kursplanerna  

I detta avsnitt beskrivs analys och resultat utifrån förekomsten av matematiska områden i 

kursplanerna. De delar i kursplanerna som i någon form handlar om elevernas kunnande i matematik 

redovisas i tabell 13 a och 13b. Även här redovisas inte ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” i 

Kursplan 2000 samt inledningstexten i Lgr 11 då dessa texter i huvudsak motiverar matematikämnet i 

skolan samt förklarar vad skolämnet matematik är. Avslutningsvis görs en jämförelse med uppdraget 

att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 2009a) och 

förekomsten av matematiska områden i kursplanerna. 

Analys och resultat av förekomsten av matematiska områden i kursplanerna  

Matematiskt kunnande utifrån detta arbetes definitioner gällande matematiska områden återfinns under 

flera rubriker i kursplanerna. I Tabell 13a och 13b redovisas var i kursplanerna matematiska områden 

återfinns samt hur många gånger de omnämns. Hänsyn har tagits till hur de omnämns, i Tabell 13a och 

13b redovisas det matematiska område som stycket (texten) i första hand syftar till. Om texten 

innehåller fler matematiska områden redovisas även dessa. Detta medför som jag tidigare nämnt att det 

matematiska område som texten huvudsakligen syftar till redovisas i Tabell 13a och 13b som 1/0. När 

ett matematiskt område ingår i en text för att förtydliga en kompetens redovisas det som 0/1. Tabell 

13a och 13b visar i vilken omfattning matematiska områden omnämns i kursplanerna, detta görs för att 

se vilka likheter och skillnader som går att finna mellan kursplanernas matematiska områden.  

Tabell 13a. Rubriker som de matematiska områdena återfinns under i Kursplan 2000 

Kursplan 2000 

T
al
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p

fa
tt

n
i

n
g
 

R
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ef
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d

ig

. A
lg

eb
ra

 

G
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m
et

ri
 

F
u
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k

ti
o

n
er

 

A
n

al
y

s 

S
an

n
o
li

k
h

et
 

S
ta

ti
st

ik
 

O
p

ti
m

er
in

g
 Totalt 

Ämnets syfte och roll i 

utb. 
0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/3 

Mål att sträva mot 1/1 1/0 1/0 2/1 2/0 1/0 1/0 1/0 0/0 10/2 

Mål att uppnå i skolår 3 3/0 3/1 2/1 6/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 15/3 

Mål att uppnå i skolår 5 1/0 2/0 2/0 3/0 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 10/0 

Mål att uppnå i skolår 9 1/0 1/0 1/0 3/0 2/0 0/0 1/0 1/0 0/0 10/0 

Bedömningens 

inriktning* 
0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 

Totalt antal 

matematiska områden i 

Kursplan 2000 

6/1 

 

7/1 

 

6/3 

 

14/2 

 

4/2 

 

1/0 

 

2/0 

 

5/1 

 

0/0 

 

45/10 
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Tabell 13b. Rubriker som de matematiska områdena återfinns under i Lgr 11 

Lgr 11 

T
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 Totalt 

Syfte 0/0 0/3 0/1 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/6 

Centralt innehåll åk 1-3 4/0 3/0 2/0 6/0 1/0 0/0 1/0 1/0 0/0 18/0 

Centralt innehåll åk 4-6 5/0 2/0 4/0 7/0 2/0 0/0 2/0 2/0 0/0 24/0 

Centralt innehåll åk 7-9 2/0 3/0 3/0 6/0 3/0 1/0 3/0 2/0 0/0 23/0 

Kunskapskrav i åk 3 0/2 0/4 0/2 0/3 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 0/14 

Kunskapskrav i åk 6 0/0 0/1 0/1 0/1 0/2 0/0 0/1 0/2 0/0 0/8 

Kunskapskrav i åk 9 0/0 0/1 0/2 0/1 0/2 0/0 0/1 0/1 0/0 0/8 

Totalt antal 

matematiska områden i 

Lgr 11 

11/2 

 

8/9 

 

9/6 

 

19/6 

 

6/6 

 

1/0 

 

6/3 

 

5/4 

 

0/0 

 

65/36 

 

Tabell 13a och 13b visar att matematiska områden återfinns under alla rubriker i Kursplan 2000 och 

Lgr 11. De matematiska områdena omnämns i någon form 55 gånger i Kursplan 2000 samt vid 101 

tillfällen i Lgr 11. Tyngden på de matematiska områdena ligger i rubrikerna, ”Mål att sträva mot” samt 

”Mål att uppnå” för skolår 3, 5 och 9 i Kursplan 2000. I Lgr 11 ligger tyngdpunkten på de 

matematiska områdena under rubrikerna ”Centralt innehåll” för respektive stadie. Under resterande 

rubriker i respektive kursplan används de matematiska områdena framförallt till att exemplifiera en 

kompetens. Undantaget är att i årskurs 3 används matematiska områden i större utsträckning även för 

att utförligare beskriva och begränsa ett matematiskt kunnande i Kunskapskravet. De matematiska 

områden som omnämns flest gånger i respektive kursplan är geometri och de delar som berör 

taluppfattning i någon form (taluppfattning och räknefärdighet). De områden som visar på störst 

skillnad mellan kursplanerna är räknefärdigheter, algebra, funktioner och sannolikhet. De matematiska 

områdena funktioner, algebra och räknefärdigheter omnämns ungefär dubbelt så många gånger i Lgr 

11 och sannolikhet omnämns fyra gånger mer i Lgr 11 än i Kursplan 2000. Optimering omnämns inte i 

kursplanerna och analys enbart en gång i respektive kursplan.  

Analys och resultat av likheter och skillnader gällande förekomsten av matematiska områden i 

kursplanerna 

En likhet mellan kursplanerna är att det är samma matematiska områden som omnämns i respektive 

kursplan. Kursplanerna påminner även om varandra när det gäller att använda sig av matematiska 

områden. Detta uttrycks genom att kursplanerna skiljer på när ett matematiskt område är i fokus i 

texten och när matematiska områden beskriver en kompetens. Detta görs genom att formulera dem 

under olika rubriker. När texten har matematiska områden i fokus används inte matematiska områden 

till att exemplifiera en kompetens, detta gäller även omvänt. När ett matematiskt område används för 
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att exemplifiera en kompetens, återfinns inte matematiska områden i fokus i texten. En skillnad är att 

Kursplan 2000 inte formulerar sig lika tydligt krig detta vilket visar sig i ” Mål att sträva mot” samt 

”Mål att uppnå för årskurs 3” där de olika typerna av poäng återfinns i samma text. Ytterligare en 

skillnad mellan kursplanerna är att i Lgr 11 omnämns de matematiska områdena i större utsträckning 

än i Kursplan 2000. Det går även att urskilja att vissa matematiska områden har ökat mer i omfattning 

än andra, tydligast visas det i området sannolikhet.  

Jämförelse mellan resultat gällande förekomsten av matematiska områden och uppdraget att 

utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan 

I uppdraget låg att konkretisera de nya kursplanerna och att förtydliga dem så att de skulle ge ett 

enhetligare intryck. ”De samlade läroplanerna ska genomsyras av större konkretion och precision än 

nuvarande. Ett tydligt och begripligt språk ska eftersträvas.” (Utbildningsdepartementet, 2009a, bilaga 

1, s. 2). Mina resultat visar att de matematiska områden som återfinns i kursplanerna är de samma, 

inget område har lagts till eller tagits bort. Det ökade omnämnandet av matematiska områden kan 

tolkas som att Skolverkets ambition varit att formulera sig tydligare kring de matematiska områdena. 

Att vissa områden har ökat mer i omfattning än andra kan tyda på att Skolverket valt att skriva fram 

vissa matematiska områden mer än andra.  

6.2.6 Kursplanernas progression gällande matematiska områden  

I detta avsnitt beskrivs analys och resultat utifrån progressionen i de matematiska områdena för att få 

fram likheter och skillnader gällande innehållet i kursplanerna. De analyser som genomförts tar sin 

utgångspunkt i Tabell 13a och 13b rörande de matematiska områden kursplanerna behandlar. Utifrån 

resultaten i Tabell 13a och 13b har jag valt exempel för att visa progressionen i respektive kursplan 

följt av exempel på hur ett matematiskt område beskrivs i respektive kursplan. Avslutningsvis görs en 

jämförelse med uppdraget att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2009a) och progressionen i de matematiska områdena. 

Analys och resultat av progressionen gällande matematiska områden  

Progressionen i kursplanerna har jag valt att beskriva genom de matematiska områdena taluppfattning 

och räknefärdigheter. Att jag enbart väljer att visa progressionen genom dessa två exempel är för att 

begränsa arbetets omfattning. De exempel jag ger är dock representativa för progressionen i de båda 

kursplanerna och kan ses som gällande även för andra matematiska områden. I Tabell 14 och 15 

redovisas progressionen i Kursplan 2000 respektive Lgr 11 gällande taluppfattning och 

räknefärdigheter. 
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Tabell 14. Progressionen i Kursplan 2000 rörande taluppfattning och räknefärdigheter 

Taluppfattning och 

Räknefärdigheter Skolår 3 

Taluppfattning och Räknefärdigheter 

Skolår 5 

Taluppfattning och 

Räknefärdigheter Skolår 9 

  

- kunna läsa och skriva tal samt ange 

siffrors värde i talen inom 

heltalsområdet 0-1000 

-kunna jämföra, storleksordna och 

dela upp tal inom heltalsområdet 

0-1000 

 

 -kunna dela upp helheter i olika antal 

delar samt kunna beskriva, jämföra 

och namnge delarna som enkla bråk 

 

-kunna förklara vad de olika 

räknesätten står för och deras 

samband med varandra med hjälp av 

till exempel konkret material eller 

bilder 

 

-kunna beskriva mönster i enkla 

talföljder 

-kunna hantera matematiska likheter 

inom heltalsområdet 0-20, 

 

-kunna räkna i huvudet med de fyra 

räknesätten när talen och svaren ligger 

inom heltalsområdet 0-20 samt med 

enkla tal inom ett utvidgat talområde 

-kunna addera och subtrahera tal med 

hjälp av skriftliga räknemetoder när 

talen och svaren ligger inom 

talområdet 0-200 (s. 28-29) 

 

-ha en grundläggande taluppfattning 

som omfattar naturliga tal 

 

 

 

 

 

och enkla tal i bråk- och decimalform 

 

 

 

-förstå och kunna använda addition, 

subtraktion, multiplikation och division 

  

 

 

 

samt kunna upptäcka talmönster och 

bestämma obekanta tal i enkla formler 

 

 

 

-kunna räkna med naturliga tal – i 

huvudet, med hjälp av skriftliga 

räknemetoder och med miniräknare, (s. 

29) 

  

-ha utvecklat sin taluppfattning till att 

omfatta hela tal och rationella tal  

 

 

 

 

 

i bråk- och decimalform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[…]lösa enkla ekvationer[…] 

 

  

 

 

-ha goda färdigheter i och kunna 

använda överslagsräkning och 

räkning med naturliga tal och tal i 

decimalform samt procent och 

proportionalitet i huvudet, med hjälp 

av skriftliga räknemetoder och med 

tekniska hjälpmedel (s.30) 

Antal ord 119 Antal ord 50 Antal ord 48 

 

I Tabell 14 påvisas progressionen i Kursplan 2000, vissa satser har delats upp för att kunna jämföras, 

ingen text har dock lagts till eller tagits bort. Progressionen i Kursplan 2000 visas genom att vissa 

strecksatser inte återkommer i högre årskurser. Ett exempel på detta är att ”kunna förklara vad de olika 

räknesätten står för” i skolår 3 återfinns i skolår 5 men inte i skolår 9. Progressionen tar sig även 

uttryck i hur området formuleras, i Utdrag 15 visas ett exempel på detta, progressionen är fetmarkerad. 

 

– kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom 

heltalsområdet 0-1000, 

– kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 

0-1000, 

– kunna dela upp helheter i olika antal delar samt kunna beskriva, 

jämföra och namnge delarna som enkla bråk, […] (skolår 3) 

 

– ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal 

och enkla tal i bråk- och decimalform, […] (skolår 5) 

– ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella 

tal i bråk- och decimalform, (skolår 9) 

Utdrag 15. Exempel på progression i Kursplan 2000 (Skolverket, 2008, s. 28-30) 
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Progressionen visas i Utdrag 15 genom att i skolår 3 begränsas heltalsområdet och de moment i bråk 

eleven ska behärska beskrivs som ”enkla bråk”. I skolår 5 utvidgas kunnandet till ”naturliga tal och 

decimalform” för att i skolår 9 även omfatta ”rationella tal i bråk och decimalform”. I Tabell 15 

redovisas progressionen i Lgr 11 gällande taluppfattning och räknefärdigheter. 

Tabell 15. Progressionen i Lgr 11 rörande Taluppfattning och Räknefärdigheter 

Taluppfattning och 

Räknefärdigheter Årskurs 1-3 

Taluppfattning och Räknefärdigheter 

Årskurs 4-6 

Taluppfattning och 

Räknefärdigheter Årskurs 7-9 

Naturliga tal och deras egenskaper samt 
hur talen kan delas upp och hur de kan 
användas för att ange antal och 
ordning.  
 
Hur positionssystemet kan användas 
för att beskriva naturliga tal. Symboler 
för tal och symbolernas utveckling i 
några olika kulturer genom historien.  
 
Del av helhet och del av antal. Hur 
delarna kan benämnas och uttryckas 
som enkla bråk samt hur enkla bråk 
förhåller sig till naturliga tal.  
 
 Naturliga tal och enkla tal i bråkform 
och deras användning i vardagliga 
situationer.  
 
De fyra räknesättens egenskaper och 
samband samt användning i olika 
situationer.  
 
 Centrala metoder för beräkningar med 
naturliga tal, vid huvudräkning och 
överslagsräkning och vid beräkningar 
med skriftliga metoder och 
miniräknare. Metodernas användning i 
olika situationer.  

 
Rimlighetsbedömning vid enkla 
beräkningar och uppskattningar. (s. 63) 

Rationella tal och deras egenskaper.  

 

 
 
 
 Positionssystemet för tal i decimalform. 
Det binära talsystemet och talsystem 
som använts i några kulturer genom 
historien, till exempel den babyloniska.  
 
 Tal i bråk- och decimalform och deras 
användning i vardagliga situationer.  
 
 
 
Tal i procentform och deras samband 
med tal i bråk- och decimalform.  

 

 

 

 

 

 
Centrala metoder för beräkningar med 
naturliga tal och enkla tal i decimalform 
vid överslagsräkning, huvudräkning samt 
vid beräkningar med skriftliga metoder 
och miniräknare. Metodernas användning 
i olika situationer.  
 
Rimlighetsbedömning vid uppskattningar 
och beräkningar i vardagliga situationer 
(s. 64) 

Reella tal och deras egenskaper samt 
deras användning i vardagliga och 
matematiska situationer.  
 
 
Talsystemets utveckling från naturliga 
tal till reella tal. Metoder för beräkningar 
som använts i olika historiska och 
kulturella sammanhang.  
 
 Potensform för att uttrycka små och 
stora tal samt användning av prefix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centrala metoder för beräkningar med 
tal i bråk- och decimalform vid 
överslagsräkning, huvudräkning samt 
vid beräkningar med skriftliga metoder 
och digital teknik. Metodernas 
användning i olika situationer.  

 
Rimlighetsbedömning vid 
uppskattningar och beräkningar i 
vardagliga och matematiska situationer 
och inom andra ämnesområden.          
(s. 65-66) 

Antal ord 122 Antal ord 75 Antal ord 85 

 

I Tabell 15 påvisas progressionen i Lgr 11 genom att vissa punkter (punktlistor) inte återkommer i 

högre årskurser. Ett exempel på detta är att ”De fyra räknesättens egenskaper” i årskurs 1- 3 inte 

återfinns i årskurs 4-6 och 7-9. Progressionen tar sig även uttryck i hur området formuleras, i Utdrag 

16 visas ett exempel på detta, progressionen är fetmarkerad.  

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och 

ordning. [...](årskurs 1-3) 

• Rationella tal och deras egenskaper. [...] (årskurs 4-6) 

• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. (årskurs 7-9) 

Utdrag 16. Exempel på Progression i Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 63-66) 

Progressionen visas i Utdrag 16 genom att i årskurs 1-3 ska eleven behärska egenskaperna hos 

”naturliga tal”, i årskurs 4-6  gäller detta ”rationella tal” och i årskurs 7- 9 ”reella tal”.  
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 Analys och resultat av likheter och skillnader gällande progressionen i de matematiska 

områdena 

Vid jämförelsen av kursplanerna framkom att båda kursplanerna har en tydlig progression. En likhet 

mellan kursplanerna är att de använder sig av satser (strecksatser eller punktlistor) för att markera de 

matematiska områdena. När dessa skrivs i tabellform (se Tabell 14 och 15) framkom att progressionen 

tar sig liknande uttryck. Båda kursplanerna använder sig av en progression i det matematiska området 

där satser finns representerade i alla skolår/årskurser men att det matematiska området blir svårare rent 

matematiskt (se Utdrag 15 och 16). Sedan finns en progression i att vissa matematiska områden uteblir 

i de högre skolåren/årskurserna då områdena anses behärskas i ett tidigare stadium. Motsatsen finns 

också, att ett matematiskt område inte finns representerat i de lägre stadierna men återfinns i ett högre 

skolår/årskurs. Exempelvis finns kombinatorik representerat i Skolår 9 i Kursplan 2000 och i årskurs 

4-6 och 7-9 i Lgr 11, men återfinns sedan inte i de lägre årskurserna. 

Vid analysen av Lgr 11 i förhållande till Niss och Højgaard Jensen (2011) matematiska områden 

framkom ytterligare två skillnader, den första är att algebra finns med redan i årskurs 1-3 och 4-6 i Lgr 

11 medan Niss och Højgaard Jensen anser att algebra ska introduceras tidigast i årskurs 6. Algebra 

finns dock med som ett moment i det matematiska området diskret matematik men tas i detta arbete 

upp som algebra. Detta görs för att diskret matematik går in i fler matematiska områden och därför gör 

analysen svårare att genomföra. Ytterligare en skillnad är att i Lgr 11 finns problemlösning med som 

matematiskt område medan i Niss och Højgaard Jensens matematiska områden återfinns inte 

problemlösning utan de definierar problemlösning som en kompetens. 

 Jämförelse mellan resultat av progressionen gällande matematiska områden och uppdraget att 

utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan 

I uppdraget låg att förmedla en tydlig progression av de matematiska områdena i kursplanen.  

De samlade läroplanerna ska genomsyras av större konkretion och precision än nuvarande. Ett tydligt 

och begripligt språk ska eftersträvas. […]Det centrala innehållet ska utvecklas och visa på ett mer 

sammansatt och avancerat ämnesinnehåll ju högre årskurser som avses. (Utbildningsdepartementet, 

2009a, bilaga 1, s.2- 4).  

Resultaten visar att både Kursplan 2000 och Lgr 11 har en tydlig progression för de matematiska 

områdena. Progressionen är uppbyggd på samma sätt i de båda kursplanerna. Båda kursplanerna 

använder sig av en progression i det matematiska området där de finns representerade i alla 

skolår/årskurser men att det matematiska området blir svårare rent matematiskt (se Utdrag 15 och 16). 

Sedan finns en progression i att vissa matematiska områden uteblir eller läggs till i de högre 

skolåren/årskurserna. Mina resultat visar att progressionen i de båda kursplanerna är likvärdig. 

6.2.7 Kursplanernas konkretionsgrad gällande matematiska områden 

I detta avsnitt beskrivs analys och resultat utifrån konkretionsgraden i de matematiska områdena för att 

få fram likheter och skillnader i kursplanerna. De analyser som genomförts tar sin utgångspunkt i 

Tabell 16 rörande de matematiska områden kursplanerna behandlar. Även här har jag utgått ifrån 

resultaten i Tabell 13a och 13b, exempel har valts för att visa konkretionsgraden i respektive kursplan 

följt av exempel på hur ett matematiskt område konkretiseras i respektive kursplan. Avslutningsvis 

görs en jämförelse med uppdraget att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2009a) och konkretionen i de matematiska områdena. 
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Analys och resultat av konkretionsgrad gällande de matematiska områdena  

Omfattningen av mängden text när de matematiska områdena omnämns i kursplanerna skiljer sig åt 

(se kapitel 6.1.3 och bilaga 1), genomgående är att Lgr 11 använder sig av fler ord än Kursplan 2000. 

Detta ger att beskrivningarna av de matematiska områdena blir mer omfattande i Lgr 11 i förhållande 

till Kursplan 2000. Som exempel för att visa på detta används texterna där taluppfattning och 

räknefärdigheter beskrevs (se Tabell 14 och 15). Lgr 11 använder sig av 286 ord och Kursplan 2000 av 

217 ord för att beskriva samma matematiska områden för vad eleven förväntas kunna i slutet av skolår 

3, 5 och 9 respektive årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Vid en jämförelse av skolår/årskurs ser vi att skolår 3 

och årkurs 1-3 motsvarar varandra i mängden text, 119 respektive 122 ord i Tabell 14 och 15. Detta 

kan vara ett exempel på att målen för skolår 3 enbart skulle anpassas till kursplanestrukturen i Lgr11 

och inte skrivas om (Utbildningsdepartementet, 2009a). I skolår 5 respektive årskurs 4-6 och skolår 9 

respektive årskurs 7-9 är det en fördubbling av textmängd i Lgr11 i förhållande till Kursplan 2000. 

Därför kommer analysen av konkretionsgraden att utgå från skolår 5 och 9 samt årskurs 4-6 och 7-9 då 

de största förändringarna finns i dessa årskurser. Exempel på den ökade mängden text återges även i 

Tabell 16 och 17. I Tabell 16 och 17 visas hur det matematiska området geometri skrivs fram i 

respektive kursplan. Satser har delats och lagts i hop i de båda kursplanernas matematiska områden för 

att bli jämförbara, ingen text har dock lagts till eller tagits bort. 

Tabell16. Jämförelse av kursplaner gällande geometri, skolår 5/årskurs 4-6 

Kursplan 2000 skolår 5 Lgr 11 årskurs 4-6 

ha en grundläggande rumsuppfattning 

och kunna känna igen och 

beskriva några viktiga egenskaper hos 

geometriska figurer och 

mönster, 

 

 

 

 

 

 

samt kunna använda ritningar och 

kartor 

 

kunna jämföra, uppskatta och mäta 

längder, areor, volymer, vinklar, 

massor och tider, (s. 29) 

Grundläggande geometriska objekt 

däribland polygoner, cirklar, klot, 

koner, cylindrar, pyramider och 

rätblock samt deras inbördes relationer. 

Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt. 

Symmetri i vardagen, i konsten och i 

naturen samt hur symmetri kan 

konstrueras.  

Konstruktion av geometriska objekt.  

 

Skala och dess användning i vardagliga 

situationer.  

 

Metoder för hur omkrets och area hos 

olika tvådimensionella geometriska 

figurer kan bestämmas och uppskattas. 

Jämförelse, uppskattning och mätning 

av längd, area, volym, massa, tid och 

vinkel med vanliga måttenheter. 

Mätningar med användning av nutida 

och äldre metoder (s. 65) 

Antal ord 36 Antal ord 84 
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Tabell 17. Jämförelse av kursplaner gällande geometri, skolår 9/årskurs 7-9 

Kursplan 2000 skolår 9 Lgr 11 årskurs 7-9 

kunna avbilda och beskriva viktiga 

egenskaper hos vanliga geometriska 

objekt 

 

 

 

 

 samt kunna tolka och använda 

ritningar och kartor, 

 

kunna använda metoder, måttsystem 

och mätinstrument för att 

jämföra, uppskatta och bestämma 

längder, areor, volymer, vinklar, 

massor, tidpunkter och tidsskillnader, 

(s. 30) 

Geometriska objekt och deras inbördes 

relationer. Geometriska egenskaper hos 

dessa objekt.  

Avbildning och konstruktion av 

geometriska objekt.  

Likformighet och symmetri i planet.  

 

Skala vid förminskning och förstoring 

av två- och tredimensionella objekt. 

  

Metoder för beräkning av area, 

omkrets och volym hos geometriska 

objekt, samt enhetsbyten i samband 

med detta.  

 

Geometriska satser och formler och 

behovet av argumentation för deras 

giltighet (s. 66) 

Antal ord 38 Antal ord 60 

 

I Tabell 16 och 17 visas att när det gäller geometriska objekt används orden ”avbilda” och 

”egenskaper” i bägge kursplanerna. Att ” kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga 

geometriska objekt” i Kursplan 2000 konkretiseras i Lgr 11 genom att eleverna ska kunna ”konstruera 

och behärska inbördes relationer” till de geometriska objekten i årskurs 7-9. I årskurs 4-6 

konkretiseras ”ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga 

egenskaper hos geometriska figurer och mönster” genom att exemplifiera de geometriska objekten och 

att eleverna även här ska behärska deras ”inbördes relationer” samt kunna konstruera dem. Kursplan 

2000 indikerar också att skolår 5 enbart ska behandla tvådimensionella figurer medan Lgr 11 

exemplifierar även tredimensionella objekt i årskurs 4-6. 

Ett exempel på precisering är hur texten använder sig av definitioner. I årskurs 7- 9 i Lgr 11 beskrivs 

skala utifrån ” Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt” i skolår 9 är 

definitionen vardagligare formulerad ”samt kunna tolka och använda ritningar och kartor”. I skolår 5 

och årskurs 4-6 formuleras skala på liknande sätt som i skolår 9 och årskurs 7-9 (se Tabell 17). 

Ytterligare ett exempel på konkretiseringen av språkets matematiska definitioner återfinns i kapitel 

6.2.6 när taluppfattning och räknefärdigheter beskrivs i Utdrag 15 och 16.  

Analys och resultat av likheter och skillnader gällande konkretionsgrad i matematiska områden  

I beskrivningen av Tabell 16 och 17 framkom att Lgr 11 använder den ökade textmängden till att 

förtydliga ord som ”beskriva” med att geometriska objekt ska ”konstrueras” och deras” inbördes 

relationer” ska behandlas/förstås. Lgr 11 har även fått ett mer distinkt matematiskt språk för att 

beskriva de matematiska områdena, vilket exemplifierades genom det matematiska momentet ”skala”. 

Detta är två exempel på hur de matematiska områdena konkretiserats i Lgr 11. Den ökade 

konkretionsgraden återfinns även under andra matematiska områden i Lgr 11, exempelvis 

taluppfattning, räknefärdigheter och sannolikhet. 
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 Jämförelse mellan resultat av konkretionsgrad gällande de matematiska områdena och 

uppdraget att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan 

I Skolverkets uppdrag att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan ingick att 

konkretisera och precisera kursplanerna. ”De samlade läroplanerna ska genomsyras av större 

konkretion och precision än nuvarande […] Det centrala innehållet ska utvecklas och visa på ett mer 

sammansatt och avancerat ämnesinnehåll ju högre årskurser som avses.” (Utbildningsdepartementet, 

2009a, bilaga 1, s. 2). Mina resultat visar att den ökade mängden text har gett Skolverket möjlighet att 

förtydliga och precisera matematiska områden. Detta har genomförts genom att Lgr 11 har fått ett mer 

distinkt matematiskt språk samt att den ökade mängden ord använts till att konkretisera och förtydliga 

kursplanens matematiska områden. 

6.2.8 Nya moment i Lgr 11 gällande matematiska områden  

I detta avsnitt beskrivs analys och resultat utifrån de nya moment som går att finna inom de 

matematiska områdena. Detta görs för att få fram likheter och skillnader i kursplanerna. Även här har 

de analyser som genomförts sin utgångspunkt i Tabell 13a och 13b gällande de matematiska områden 

kursplanerna behandlar. Utifrån resultaten i Tabell 13a och 13b har jag valt att redovisa nya moment i 

Lgr 11 för årskurs 3 och 6. Omfattningen av dessa moment redovisas i Tabell 18 följt av exempel på 

hur dessa matematiska områden beskrivs i Lgr 11. Avslutningsvis görs en jämförelse med uppdraget 

att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 2009a) och 

nya moment i Lgr 11. 

Analys och resultat av nya moment i Lgr 11 gällande matematiska områden  

Vid analysen framkom att det fanns en skillnad gällande funktioner och sannolikhet mellan de båda 

kursplanerna. I detta avsnitt belyses och problematiseras dessa skillnader. I Tabell 18 visas hur de 

matematiska områdena funktioner och sannolikhet skrivs fram i respektive skolår/årskurs.  
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Tabell 18. Jämförelse av kursplaner gällande Sannolikhet och Funktioner 

Kursplan 2000 Sannolikhet 

Skolår 3              Skolår 5              Skolår 9 

Lgr 11 Sannolikhet  

Årskurs 1-3         Årskurs 4-6            Årskurs 7-9 

_ _ kunna använda 

begreppet 

sannolikhet i enkla 

slumpsituationer,  

(s. 30)  

Slumpmässiga 

händelser i 

experiment och 

spel. (s. 64) 

 Sannolikhet, chans 

och risk grundat på 

observationer, 

experiment eller 

statistiskt material 

från vardagliga 

situationer. 

Jämförelser av 

sannolikheten vid 

olika slumpmässiga 

försök.  

Enkel kombinatorik i 

konkreta situationer.   

(s. 65) 

Likformig 

sannolikhet och 

metoder för att 

beräkna 

sannolikheten i 

vardagliga 
situationer.  

Hur 

kombinatoriska 

principer kan 

användas i enkla 

vardagliga och 

matematiska 

problem. (s. 66) 

Kursplan 2000 Funktioner 

Skolår 3              Skolår 5              Skolår 9 

Lgr 11 Funktioner 

Årskurs 1-3          Årskurs 4-6            Årskurs 7-9 

kunna förklara 

vad de olika 

räknesätten står 

för och deras 

samband 

med varandra 

med hjälp av till 

exempel konkret 

material 

eller bilder,      

(s. 28)  

förstå och kunna 

använda addition, 

subtraktion, 

multiplikation 

och division samt 

kunna upptäcka 

talmönster och 

bestämma 

obekanta 

tal i enkla 

formler, (s. 29)  

[…] kunna tolka och 

använda grafer till 

funktioner som 

beskriver 

verkliga 

förhållanden och 

händelser (s. 30) 

Olika 

proportionella 

samband, däribland 

dubbelt och 

hälften. (s. 64) 

Proportionalitet och 

procent samt deras 
samband.  

Grafer för att 

uttrycka olika typer 

av proportionella 

samband vid enkla 
undersökningar. 

(s. 65)  

Procent för att 

uttrycka 

förändring och 

förändringsfaktor 

samt beräkningar 

med procent i 

vardagliga 

situationer och i 

situationer inom 

olika 
ämnesområden.  

Funktioner och 

räta linjens 

ekvation. Hur 

funktioner kan 

användas för att 

undersöka 

förändring, 

förändringstakt 

och andra 

samband. (s. 66) 

 

I Tabell 18 visas att omfattningen av mängden text rörande sannolikhet ökar i Lgr 11 i förhållande till 

Kursplan 2000. Utifrån vad eleverna förväntas kunna i skolår 3 och 5 i Kursplan 2000 finns ingen 

sannolikhet omnämnd. Sannolikhet omnämns dock i ”Mål att sträva mot” vilket berör både skolår 3 

och 5 men inte ingår i de mål eleverna förväntas klara. I Lgr 11 förväntas eleverna få möta sannolikhet 

i alla årskurser.  

Även funktioner beskrivs utförligt i Lgr 11, progressionen är tydlig genom årskurserna. Kursplan 2000 

har inget tydligt innehåll rörande funktioner för skolår 3 och 5, jag har valt att tolka ”[...] räknesätten 

står för och deras samband” som uttrycks i skolår 3 som att det i första hand rör elevernas 
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taluppfattning. I skolår 5 formuleras ett mål som att eleverna ska ” [...] bestämma obekanta tal i enkla 

formler” jag har valt att tolka att det målet i första hand rör algebra.  

Vid jämförelsen av progressionen i kursplanerna (se Tabell 14 och 15) visas exempel på hur de 

matematiska områdena skrivs fram. I Utdrag 17 och 18 visas denna progression.  

– kunna förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband 

med varandra med hjälp av till exempel konkret material 

eller bilder, (skolår 3) 

– förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation 

och division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta 

tal i enkla formler (skolår 5) 

Utdrag 17. Exempel på progression i Kursplan 2000 (Skolverket 2008 s. 28- 29) 

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. (årskurs 1-3) 

Utdrag 18. Exempel på progression i Lgr 11 (Skolverket 2011 s. 63) 

I utdrag 17 och 18 visas hur de fyra räknesätten formuleras i respektive kursplan. I årskurs 4-6 i Lgr 11 

finns inte de fyra räknesätten med utifrån deras egenskaper, samband och användning. När det gäller 

målet för skolår 5 som formuleras ” förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och 

division [...]” behöver vi gå till Centralt innehåll i årskurs 1-3 för att hitta en liknande formulering ”De 

fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer”.  

Analys och resultat av likheter och skillnader gällande nya moment i Lgr 11  

De skillnader som framkom i analysen av Tabell 18 ger att Kursplan 2000 inte berör sannolikhet och 

funktioner i skolår 3 och 5, Lgr 11 har med båda dessa för årskurs 1-3 och 4-6. I dessa två 

matematiska områden visar analysen på ett utökat matematiskt område som eleverna förväntas kunna i 

Lgr 11.  

Ytterligare en skillnad visas i analysen av Utdrag 17 och 18. Resultaten ger att vissa moment inom det 

matematiska området taluppfattning ska behandlas i årskurs 1-3 för att sedan inte återkomma i årskurs 

6 i Lgr 11, detta är ett exempel på tidigareläggning i kursplanen. Denna form av tidigareläggning av 

elevers kunnande återfinns även under de matematiska områdena geometri och problemlösning. Inom 

geometri är ett exempel på detta symmetri. Problemlösning återfinns inte som ett matematiskt område 

enligt Niss och Højgaard Jensens (2011) definitioner på matematiska områden. I Kursplan 2000 har 

problemlösning ett tydligare inslag av kompetens i ”Mål att uppnå”, i och med detta kan även 

problemlösning som matematiskt område ses som nytt i Lgr 11.  

Jämförelse mellan nya moment i Lgr 11 gällande matematiska områden och uppdraget att 

utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan 

I Skolverkets uppdrag att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan ingick att 

konkretisera kursplanerna. ”De samlade läroplanerna ska genomsyras av större konkretion och 

precision än nuvarande. Ett tydligt och begripligt språk ska eftersträvas.” (Utbildningsdepartementet, 

2009a, bilaga 1, s. 2). Det ökade antalet matematiska områden i årskurs 1-3 och 4-6 i Lgr 11 tolkas i 

detta arbete som att Skolverket i sin konkretisering även skärp kraven för årskurs 1-3 samt 4-6 när det 

gäller funktioner och sannolikhet. Att vissa moment inom de matematiska områdena inte återfinns i 

högre årskurser i Lgr 11 där de i Kursplan 2000 återfanns i en högre årskurs tolkas i detta arbete som 

att Skolverket i sin konkretisering även här skärp kraven för årskurs 1-3 samt 4-6. 
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6.2.9 Sammanfattning av kursplanernas innehåll (ideationell analys) 

Vid jämförelsen av Kursplan 2000 och Lgr 11 framkom att kompetenserna omnämns i betydligt större 

utsträckning i Lgr 11. Detta beror i första hand på att en kompetens kan hjälpa till att förklara en annan 

kompetens. Detta stämmer med Niss och Højgaard Jensens (2011) beskrivning av att kompetenserna 

går i varandra. Ytterligare ett resultat är att kompetenser används för att förtydliga ett matematiskt 

område, på samma sätt som ett matematiskt område kan hjälpa till att förklara en kompetens. Detta 

framkom i de båda kursplanerna och stämmer även detta med Niss och Højgaard Jensens tolkning av 

hur kompetenser och matematiska områden kompletterar varandra. Ytterligare ett resultat när 

Kursplan 2000 och Lgr 11 jämfördes var att kursplanerna innehåller samma matematiska områden 

men omfattningen av de matematiska områdena har ökat i Lgr 11. Omfattningen beror på att 

konkretionsgraden har ökat men även på att nya moment av matematiska områden har lagts till, 

exempelvis sannolikhet och funktioner. Kursplanen har även fått ett mer distinkt matematiskt språk i 

Lgr 11både när det gäller kompetenser och matematiska områden. 

Dessa resultat ger att både kompetenser och matematiska områden konkretiseras och förtydligas i en 

större omfattning i Lgr 11. Det förklarar den ökade mängden text i kursplanerna samt att kompetenser 

och matematiska områden omnämns i större omfattning i Lgr 11. Användandet av ett distinkt 

matematiskt språk kan även indikera en ökad kravnivå så tillvida att förtydligandena i språkliga 

formuleringar gör kompetenserna ”större”. De nya moment av matematiska områden som införts i Lgr 

11 kan tolkas som en skärpning av elevernas förväntade kunnande i matematik. Den ökade mängden 

förekomster av både kompetenser och matematiska områden i Lgr 11 indikerar även att kursplanen har 

ett större matematiskt innehåll. 

7 Sammanfattning och diskussion 

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av resultaten för arbetet. Därefter lyfts valda delar av 

resultaten fram i en diskussion. Jag knyter sedan resultaten till tidigare forskning och avslutningsvis 

reflekterar jag över studiens genomförande och ger förslag till vidare forskning.   

7.1 Sammanfattning 

7.1.1 Sammanfattande resultat av kursplanernas form och innehåll 

Vid jämförelsen av Kursplan 2000 och Lgr 11 framkom att Lgr 11 innehåller nästa dubbelt så många 

rubriker, tydligare rubriknivåer och fler uttryck i punktform. Att på detta sätt förtydliga formen på 

texten kan anses ge en ökad tydlighet och tillgänglighet i Lgr 11. När det gäller textens tydlighet och 

tillgänglighet utifrån mängden ord framkom att den ökade mängden ord ger möjlighet till att 

utförligare förklara kursplanernas innehåll, vilket kan motiveras med att läroplanen skulle 

konkretiseras. Den ökade mängden ord kan även upplevas som att textens tillgänglighet blivit svårare 

då läsaren behöver förhålla sig till en dubblerad textmängd. De delar som berör textens 

läsbarhetsindex tyder på att kursplanen fortfarande är en svårläst text och i förhållande till Kursplan 

2000 har texten blivit något svårare att läsa. I detta avseende följer inte Skolverket uppdragets 

intentioner om ett tydligt och begripligt språk. 
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Vid analysen av kursplanernas innehåll framkom att Kursplan 2000 och Lgr 11 innehåller samma 

matematiska områden men omfattningen av de matematiska områdena har ökat i Lgr 11. 

Omfattningen beror på att konkretionsgraden har ökat men även på att nya moment av matematiska 

områden har lagts till i årskurs 3 och 6, exempelvis sannolikhet och funktioner. Kursplanen har även 

fått ett mer distinkt matematiskt språk i Lgr 11 både när det gäller kompetenser och matematiska 

områden (se kapitel 6.2.4 och 6.2.7). 

 När det gäller kompetenserna omnämns de i betydligt större utsträckning i Lgr 11. Detta beror i första 

hand på att en kompetens kan hjälpa till att förklara en annan kompetens. Det stämmer överens med 

Niss och Højgaard Jensens (2011) beskrivning av att kompetenserna går i varandra. Ytterligare ett 

resultat är att kompetenser kan användas för att förtydliga ett matematiskt område. På samma sätt kan 

ett matematiskt område hjälpa till att förklara en kompetens. Dessa resultat att både kompetenser och 

matematiska områden konkretiseras och förtydligas i en större omfattning i Lgr 11 förklarar den ökade 

mängden text i kursplanerna samt att kompetenser och matematiska områden omnämns i större 

omfattning i Lgr 11. De nya moment av matematiska områden som införts i Lgr 11 kan tolkas som en 

skärpning av elevernas förväntade kunnande i matematik. Den ökade mängden förekomster av både 

kompetenser och matematiska områden i Lgr 11samt förtydliganden i det matematiska språket 

indikerar även att kursplanen har ett större matematiskt innehåll. 

7.1.2 Resultat i förhållande till uppdraget 

Skolverket fick i uppdrag av Regeringen att utarbeta förslag till nya kursplaner samt att formulera 

kunskapskrav. Den samlade läroplanen skulle genomsyras av större konkretion och precision än den 

nuvarande samt att ett tydligt och begripligt språk skulle eftersträvas (Utbildningsdepartementet, 

2009a). Resultaten i detta arbete visar att Skolverket genomfört detta framförallt genom att språkligt 

använda ett tydligt och distinkt matematiskt språk i kursplanen. I uppdraget låg att konkretisera de nya 

kursplanerna och strukturera dem så att de skulle ge ett enhetligare intryck samt vara lättare att tolka. 

Layouten i kursplanen har framförallt gett en tydlig struktur där rubriknivåer använts konsekvent och 

logiskt för att hjälpa läsaren in i texten. Layouten hjälper även till att tydliggöra syfte, förmågor och 

kunskapskrav. Detta medför att läsaren tidigt i kursplanen får information om vad eleverna ska kunna. 

Att i Syftet ange de förmågor (långsiktiga mål) som eleven ska visa sitt kunnande kring i 

Kunskapskraven hjälper även det läsaren in i texten och ökar förståelsen för de förmågor/kompetenser 

eleven ska kunna.  

När det gäller det Centrala innehållet skulle det skrivas fram och konkretiseras. Konkretionen ligger i 

att de matematiska områdena fått en betydligt ökad textmängd, där områdena beskrivs mer utförligt 

med ett tydligt matematiskt språk. Det Centrala innehållet skrivs även fram utifrån layouten då 

områdena formuleras i rubriknivå 4 och sedan formuleras i punktlistor. Resultaten ger även att de 

matematiska områdena ökat i kursplanen både utifrån konkretiseringen men även utifrån att 

matematiska områden lagts till.  

De långsiktiga målen är som jag tidigare nämnt de förmågor som återfinns i syftestexten och dessa 

bedöms sedan i kunskapskraven. Dessa mål och kunskapskrav skulle vara konkreta och 

utvärderingsbara samt bidra till en likvärdig bedömning. De långsiktiga målen är formulerade som 

utan övre gräns och detta kan uppfattas som svårbedömt. Att kunskapskraven skulle vara konkreta och 

utvärderingsbara stämmer till viss del utifrån förtydliganden i det matematiska språket i 

kunskapskravet. Detta arbete har dock inte fokuserat på progressionen i kunskapskraven. Det går 

eventuellt att fortsätta arbetet kring konkretion i kunskapskraven utifrån orden Skolverket valt för att 

språket ska var likvärdigt. I dessa val finns en generalisering i formuleringar som ”i huvudsak”, 
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”relativt väl” och ”väl”. Skolverket redogör för dessa kriterier i kommentarmaterialen (Skolverket 

2012, 2013). 

Kursplanen skulle även kunna förstås av föräldrar. Målen och kunskapskraven skulle sedan kunna 

förklaras för eleverna och diskuteras med dem. Detta är svårt att uttala sig om då kursplanen är skriven 

på ett pedagogiskt fackspråk. Nämnas bör att läsbarhetsindex blivit något högre och att den ökade 

mängden ord inte bjuder in till att läsa kursplanen. Den tydligare layouten borde dock även underlätta 

för föräldrar att ta till sig kursplanens innehåll. Att språket inte är elevanpassat är tydligt och att kunna 

förklara kursplanens innehåll ligger då i lärarens pedagogiska skicklighet och ingick inte i detta 

arbetes syfte.  

När det gäller det Centrala innehållet skulle det belysa de kunskapsområden som är väsentliga att 

arbeta med för att eleven skulle utvecklas i riktning mot målen. Formuleringarna kring matematiska 

områden har som jag tidigare nämnt blivit tydligare när det gäller förståelsen kring hur de matematiska 

områdena och kompetenserna kompletterar varandra. Det framgår till viss del i uppdelningen av Syfte, 

Centralt innehåll och Kunskapskrav. I Kursplan 2000 formulerades sambandet i Uppnåendemålen som 

att ”inom denna ram ska eleven” där texten utgick från kompetenser för att sedan visa på de 

matematiska områdena eleven skulle behärska. I Lgr 11 skrivs kompetenser och matematiska områden 

isär i större utsträckning när man ser på kompetenser och matematiska områden utifrån att det är de 

texten syftar till (1/0).  

Kunskapskraven utgår från det Centrala innehållet där ” relationen mellan det centrala innehållet och 

kunskapskraven kan liknas vid kommunicerande kärl där mindre detaljerade innehållskomponenter i 

kunskapskraven leder till mer detaljerat centralt innehåll” (Skolverket, 2009, s. 19). När det gäller 

kunskapskravet var det viktigt med ett gemensamt språk i kursplanerna och att progressionen i 

betygstegen gick att följa. I uppdraget ingick även att de mål eleverna förväntades nå var rimligt 

många. Detta arbete har inte haft som ambition att räkna mål utan försökt se till kompetenser och 

matematiska områden som eleverna förväntas kunna. Utifrån hur de omnämns kan vi se att omfånget 

ökat till nära en dubblering både i omnämnande och i antalet ord. Detta omfång kan eventuellt även 

ses som en ökad mängd mål. 

7.2 Diskussion  

7.2.1. Diskussion utifrån resultaten 

Resultaten i arbetet visar att de matematiska områdena ökat i omfång både utifrån att områden lagts till 

i årskurs 3 och 6 samt att matematiska områden ska vara färdigbehandlade tidigare i Lgr 11 (kapitel 

6.2.7). Att Skolverket väljer att skärpa kraven när konkretiseringen genomförs går i linje med att i 

Kursplan 2000 skulle lärare tillsammans med elever ha möjlighet att formulera mål lokalt. I Lgr 11 

formuleras inte denna möjlighet lika tydligt. I Lgr 11 är det Centrala innehållet obligatoriskt men får 

kompletteras med ytterligare moment. Med precisionen och den ökade mängden text som förklarar 

vad eleverna ska kunna begränsas tolkningsutrymmet i Lgr 11. Detta medför att den interpersonella 

metafunktionen (se kapitel 4.2) som behandlar sociala aspekter i en text kan tolkas som att det 

begränsade tolkningsutrymmet i kursplanetexten gör att Skolverket talar med en tydligare ”röst” i Lgr 

11. Denna röst kallar Selander och Kress (2010) för ”institutionens röst”. Att begränsa 

tolkningsutrymmet med hjälp av precisionen och konkretionen medför även en skärpning av kraven 

för elevers kunnande. Utifrån mina resultat anser jag att skärpningen av kraven för matematiska 

områden i kursplanen är tydlig. Skärpningen av kompetenser i kursplanen är svårare att komma åt då 
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formuleringar i Kursplan 2000 avseende kompetenser är vagare formulerade. För skolår 5 uttrycks de i 

Kursplan 2000 som att ”Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att 

kunna beskriva och hantera situationer samt lösa problem […]” (Skolverket, 2008, s.29). I Lgr 11 har 

detta förtydligats med hjälp av ord som ” begrepp, metoder och resonemang”. Detta förtydligande 

anser jag vara skarpt och utifrån de vaga formuleringarna i Kursplan 2000 innehåller Lgr 11 eventuellt 

även här en skärpning av kraven. Kursplanen som styrdokument ska visa på de förutsättningar som 

ämnena ges, vad ämnet ska innehålla och eleverna visa för kunnande (Selander & Kress, 2010). 

Utifrån mina resultat anser jag att Skolverket tydligare borde informerat om och visat på den ökade 

mängden av matematiskt innehåll som eleverna förväntas kunna.  

Att Skolverket inte visar på att kraven är skärpta kan bli missledande för undervisningen, då innehållet 

i den obligatoriska undervisningen ökat i omfång. Andra reformer Skolverket genomför visar dock på 

att innehållet i matematikundervisningen ökar. Jag tänker då framförallt på att matematikämnet fått en 

utökad timplan (Utbildningsdepartementet, 2012). Detta arbete har inte syftat till att göra även denna 

jämförelse, det vill säga att se om det ökade antalet undervisningstimmar motsvarar det utvidgade 

matematiska innehållet.  

Avseende den ideationella funktionen visar resultaten att det ökade omnämnandet av matematiska 

kompetenser inte är när en kompetens står i fokus i texten. Resultaten är då likvärdiga i Kursplan 2000 

och Lgr 11 (kompetenserna omnämns 42 respektive 46 gånger). Skillnaden ligger i när en kompetens 

hjälper till att förklara en annan kompetens eller ett matematiskt område. Detta går som jag tidigare 

beskrivit helt i linje med Niss och Højgaard Jensens (2011) syn på skolmatematiken, även 

kommentarmaterialen till kunskapskraven tar upp liknande formuleringar (Skolverket, 2012, 2013). 

Att kompetenserna omnämns på detta vis i så pass stor omfattning i Lgr 11 (93 tillfällen) anser jag 

även kan leda till förvirring och missförstånd. Med detta menar jag att när kompetenserna beskrivs i 

kunskapskraven formuleras de i större utsträckning med hjälp av andra kompetenser eller matematiska 

områden (se Tabell 7d samt Utdrag 12 och 13). Vad det är eleven ska kunna när en viss kompetens 

hjälper till att beskriva en annan kompetens eller ett matematiskt område kan bli svårt att bedöma för 

lärare samt för eleverna att visa, då flera kompetenser ska bedömas utifrån samma text.  

I diskussionen kring mina resultat gällande den ideationella funktionen vill jag även lyfta fram ett par 

resultat som jag ser som styrkor i Lgr 11, det första är det matematiska språket som genomsyrar både 

kompetenser och matematiska områden. Vid jämförelsen av kursplanerna visar Kursplan 2000 ett vagt 

formulerat språk när det gäller hur kompetenserna formuleras (se Tabell 12 samt Utdrag 10 och 12). 

De matematiska områdena i Kursplan 2000 använder även de i större utsträckning ett vardagligt språk 

i sina formuleringar (se Utdrag 15 och 16 samt Tabell 16 och 17). I Lgr 11 används ett tydligare 

matematiskt språk. Detta leder även till ett tydligare pedagogiskt fackspråk. 

 Den andra styrkan gäller texten som text. Mina resultat visar att layouten tydligt ger en ökad 

tillgänglighet utifrån rubriknivåer och markeringar i texten. Skolverket formulerar även en matris för 

att visa på progressionen i kunskapskraven. De multimodala uttrycksformerna saknas i stor 

utsträckning i kursplanen, förutom matrisen som visar progressionen i kunskapskraven. De 

uttrycksformer med multimodalansats som tas upp i arbetet är analysen av rubriknivåer och 

markeringar i texten. De förtydliganden som genomförs i kursplanen gällande rubriker och 

markeringar i texten rör i viss mån ett multimodalt förhållningssätt utifrån att det hjälper läsaren in i 

texten.  
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7.2.2 Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

Som jag nämnde i bakgrunden innehåller kursplaner vanligtvis tre tydliga delar, första delen är 

ändamålet för undervisningen, nyttan med ämnet, den delen ger motiveringen till att ämnet finns i 

läroplanen. Del två innehåller det matematiska innehållet, ofta matematiska områden, begrepp, teorier, 

metoder och de resultat som kan förväntas i ämnet. Del tre är någon form av utvärdering eller tester för 

att se om eleverna nått förväntade kunskaper utifrån vad del två har föreskrivit (Niss & Højgaard 

Jensen, 2011). Mina resultat överensstämmer med denna definition av hur en kursplan bör formuleras 

utifrån rubrikerna Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav. Selander och Kress (2010) uttrycker som 

jag tidigare nämnt att kursplanen står för de institutionella förutsättningarna utifrån sin form och 

förankring i läroplan och skollag. Detta ger att som text anger kursplanen ett förhållningssätt som 

mottagare av texten förväntas anamma. Detta stämmer med den interpersonella metafunktionen vilken 

behandlar med vilken ”röst” texten talar. Kursplanetexten innehåller en stil där det fastslås vad 

matematikämnet ”är”. Detta stämmer med Hellbergs (2002) tolkning att kursplanen har en auktoritär 

stil som talar om hur världen är oftast utan att underbygga påståendena med motiveringar. Dessa sätt 

att se på kursplanen som styrdokument visar på de förutsättningar som ämnena ges, i detta fall 

matematik, vad ämnet ska innehålla och eleverna visa för kunnande. Dessa förutsättningar förändras 

över tid (Selander & Kress, 2010). Även detta överensstämmer med resultaten i detta arbete. Detta 

visar sig i första hand utifrån de skillnader som går att finna mellan kursplanernas form och innehåll. 

De skillnader som framkom kan ses som ett resultat av de olika samhällsklimat i vilka de tillkom.  

Hur kompetenser och matematiska områden beskrivs i Lgr 11 indikerar att kursplanen även ur ett 

historiskt perspektiv går mot ett innehåll med ett större stoff både vad det gäller matematiska områden 

men även när det gäller kompetenser. Detta stämmer bättre överens med innehållet i kursplanerna före 

Kursplan 2000 och Lpo 94, vilket Lundgren och Säljö påvisat (2012).  

7.2.3 Resultat i förhållande till arbetets syfte 

Jag inledde detta arbete med att beskriva mitt intresse för kursplanens konstruktion och min oförmåga 

att tolka den. När jag läste kursplanen i matematik i Lgr 11 tycker jag mig även se andra förändringar 

än enbart förtydliganden. Min förhoppning med detta arbete var att både försöka reda ut vari de 

förtydligade kraven låg samt vilka eventuella andra skillnader som gick att upptäcka. Detta anser jag 

att jag genomfört utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Frågeställningarna har genomsyrats av 

metafunktionerna som rör form och innehåll (Holmberg, 2011; Selander & Kress, 2010). Arbetet med 

kursplanen utifrån metafunktioner gav mig en möjlighet att se på kursplanen utifrån olika aspekter. 

Den interpersonella metafunktionen vilken behandlar texters sociala påverkan (Holmberg, 2011), har 

inte bearbetas i detta arbete. Till viss del framkom dock ”rösten” i kursplanen utifrån resultaten för 

form och innehåll. Eventuellt hade arbetet fått en större tydlighet om samtliga tre metafunktioner 

undersökts lika noggrant.   

Syftet i arbetet hade en tydlig koppling till uppdraget att utforma nya kursplaner och kunskapskrav. 

Att jämföra de likheter och skillnader som framkom mellan kursplanerna med uppdraget att utforma 

kursplaner och kunskapskrav anser jag förtydligade resultaten i detta arbete. Syfte och frågeställningar 

ger därmed arbetet transparens och tydlighet. 

7.2.4 Reflektion över studiens genomförande 

Jag har med detta arbete förstått att tydligheten i Lgr 11 ligger i språket, konkretionen och layouten. I 

analysarbetet har jag även sett likheterna mellan kursplanerna även om layouten varit så pass olika att 

jämförelsen ibland varit svår.  
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Att då utgå ifrån Niss och Højgaard Jensen (2011) när det gäller matematiskt innehåll i kursplanerna 

har gjort jämförelsen enklare. Det finns även moment i kursplanen som inte ingår i Niss och Højgaard 

Jensens definitioner av kompetenser och matematiska områden. Det är exempelvis estetiska värden, 

matematikens historik och tilltro till sin förmåga. Jag hade gärna sett en kompetens som lyfte tilltron 

och lusten i att arbeta med matematik. Kilpatrick (2001) belyser vikten av detta, jag ansåg dock att 

omfånget av kompetenser och matematiska områden var att föredra i Niss och Højgaard Jensen 

(2011). 

Att skriva detta arbete har gjort mig ödmjuk inför de svårigheter som konstruktionen av en ny kursplan 

medför. Analysarbetet har varit omfattande och tillåtits ta tid. Kursplanernas innehåll kom i en första 

analys att beräknas utifrån antalet tillfällen ett matematiskt område eller en matematisk kompetens 

omnämndes ”tydligt”. Detta ansåg jag sedan inte bli heltäckande då flera omnämnanden då inte 

räknades med. Därför analyserades kursplanerna en andra gång och vid detta tillfälle analyserades alla 

gånger en kompetens eller ett matematiskt område omnämndes oavsett hur eller i vilken omfattning 

detta gjordes. Resultatet blev ett stort antal kompetenser och arbetet blev inte trovärdigt då 

kompetenser och matematiska områden visade sig har olika ”tyngd” i olika delar av kursplanerna. 

Avslutningsvis analyserades kursplanerna utifrån att det matematiska området eller kompetensen 

antingen var i fokus för texten eller att den förtydligade eller förstärkte en kompetens eller ett 

matematiskt område. En och samma text kunde då innehålla flera typer av poäng beroende på vilket 

innehåll texten hade. Detta sätt att se på kompetenser och matematiska områden möjliggjorde ett mer 

nyanserat sätt att analysera kursplanernas innehåll. 

Arbetet har även haft lite olika utseende över tid, länge fanns en ambition att utifrån resultaten från 

analysen projicera elevers förväntade kunnande på autentiska elevarbeten och Nationella prov. 

Analysarbetet av kursplanernas formulerande kom att intresserade mig mer och jag kan idag se att min 

ambition om att ha ett multimodalt förhållningssätt hade passat ett sådant arbete bättre. Det grundar 

jag på att fler uttrycksformer hade gått att urskilja i Nationella prov och elevarbeten. Då detta arbete 

medförde en stor del av tolkande av kursplanerna tycker jag dock att det teoretiska ramverket som 

formulerats med hjälp av socialsemiotik med en multimodal ansatts har passat mitt arbete bra.  

Anledningen till att jag började skriva detta arbete var att jag inte uppfattade Lgr 11 som en tydligare 

och mer användarvänlig kursplan än Kursplan 2000. Under tiden jag arbetat med arbetet har min 

ståndpunkt svängt något. Jag anser i dag att Lgr 11 innehåller förtydliganden i flera delar. Jag tycker 

dock fortfarande att kompetensernas formuleringar kan vara svåra att använda samt att skärpningen av 

elevers kunnande rörande matematiska områden borde skrivits fram. 

7.2.5 Mitt bidrag 

Min förhoppning är att detta arbete visar på komplexiteten i att förstå och kunna använda kursplanen i 

matematik. Eventuellt går denna komplexitet igen även i andra ämnens kursplaner. Något som 

förvånade mig är hur tydligt layouten framträder i analysen. Att formen har så stor betydelse för 

tillgängligheten i en text av kursplanens dignitet anser jag är en av behållningarna med detta arbete.  

Att förtydliganden av de matematiska områden som återfinns i Lgr 11 även har medfört skärpta krav 

på elevers kunnande samt svårigheten i att visa sitt kunnande när kompetenser går i varandra är 

ytterligare moment som framkommer. Även språkets betydelse för tydligheten i kursplanetexter visas i 

detta arbete. Det matematiska språkets formuleringar genererar tydligt vilka kunskaper eleverna 

förväntas uppnå. Användandet av ett distinkt matematiskt språk kan även indikera en ökad kravnivå så 

tillvida att förtydligandena i språkliga formuleringar gör kompetenserna ”större”. Tolkningsutrymmet 
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begränsas i och med tydligheten i språkliga formuleringar, detta gäller både kompetenser och 

matematiska områden. 

7.2.6 Vidare forskning  

Syftet med min studie var att analysera kursplanen i matematik utifrån form och innehåll med fokus på 

elevers förväntade kunnande. I ett fortsatt arbete skulle jag gärna se på elevers visade kunnande, 

exempelvis genom att analysera elevarbeten, undersöka och bearbeta Nationella prov samt att 

intervjua elever om deras kunnande i matematik. Jag tror att detta är en naturlig utveckling av en 

kursplaneanalys. Exempelvis vore det intressant att se hur Nationella prov i årskurs 3 och 6 tar upp 

sannolikhet och funktioner samt att se hur eleverna löser uppgifter med detta innehåll. 

Ytterligare ett område att belysa djupare är den interpersonella metafunktionen. En fördjupad analys 

skulle här kunna vara att undersöka hur den interpersonella funktionen skrivs fram i kursplanen samt 

hur det stämmer överrens med mina resultat rörande form och innehåll. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Antal ord i kursplanernas delar 

*I fältet för kursplan – matematik i både Kursplan 2000 och Lgr 11 har alla ord i respektive kursplan redovisats, i resterande 

fält/rubriker har bara brödtextens antal ord redovisats. Formuleringar kring betygen D och B ingår inte i denna 

sammanställning. 

Kursplan 2000 – antal ord ord Lgr 11 – antal ord ord 

Kursplan – Matematik*                1851 Kursplan – Matematik*                     3273 

Ämnets syfte och roll i utbildningen             168  Inledning                                                                            72 

Mål att sträva mot                                           256 Ämnets syfte                                                           328 

Ämnets karaktär och uppbyggnad                278 Centralt innehåll - 

Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i 

slutet av det tredje skolåret                                            

345 I årkurs 1-3                                                               279 

Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av 

det femte skolåret                                                   

138 I årskurs 4-6                                                             324 

Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av 

det nionde skolåret                                                

174 I årskurs 7-9                                                             330 

Bedömning i ämnet matematik - Kunskapskrav - 

Bedömningens inriktning                                224 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i 

slutet av årskurs 3                                                                   

382 

Kriterier för betyget väl godkänd                   116 Kunskapskrav för betyget E i slutet av 

årskurs 6                  

220 

Kriterier för betyget mycket väl godkänd       81 Kunskapskrav för betyget C i slutet av 

årskurs 6                  

212 

  Kunskapskrav för betyget A i slutet av 

årskurs 6                  

214 

  Kunskapskrav för betyget E i slutet av 

årskurs 9                  

227 

  Kunskapskrav för betyget C i slutet av 

årskurs 9                  

217 

  Kunskapskrav för betyget A i slutet av 

årskurs 9                  

217 
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Bilaga 2. Läsbarhetsindex (LIX) i kursplanernas delar  

 

Kursplan 2000  LIX Lgr 11  LIX 

Kursplan – Matematik                 57 Kursplan – Matematik                     59 

Ämnets syfte och roll i utbildningen             61  Inledning                                                                            61 

Mål att sträva mot                                           65 Ämnets syfte                                                           68 

Ämnets karaktär och uppbyggnad                55 Centralt innehåll - 

Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i 

slutet av det tredje skolåret                                            

48 I årkurs 1-3                                                               52 

Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet 

av det femte skolåret                                                   

57 I årskurs 4-6                                                             55 

Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet 

av det nionde skolåret                                                

58 I årskurs 7-9                                                             57 

Bedömning i ämnet matematik - Kunskapskrav - 

Bedömningens inriktning                                67 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper 

i slutet av årskurs 3                                                                   

61 

Kriterier för betyget väl godkänd                   52 Kunskapskrav för betyget E i slutet av 

årskurs 6                  

65 

Kriterier för betyget mycket väl godkänd       61 Kunskapskrav för betyget C i slutet av 

årskurs 6                  

66 

  Kunskapskrav för betyget A i slutet av 

årskurs 6                  

64 

  Kunskapskrav för betyget E i slutet av 

årskurs 9                  

67 

  Kunskapskrav för betyget C i slutet av 

årskurs 9                  

69 

  Kunskapskrav för betyget A i slutet av 

årskurs 9                  

67 


