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I den fjärde delen av Matematikdidaktiska texter – beprövad erfarenhet och veten-
skaplig grund är inriktningen bedömning. Den beskriver en del av resultaten av den 
forskning och beprövade erfarenhet, som PRIM-gruppen förvärvat under en följd 
av år. PRIM-gruppen är en forskningsgrupp för bedömning av kunskap och kompe-
tens, som finns vid Stockholms universitet. 

Bedömning av kunskap i matematik har traditionellt uppfattats som provräk-
ningar som genomförs individuellt av elever under en begränsad tid. PRIM-gruppen 
har alltid haft ett brett perspektiv på bedömning, där olika syften ryms. Vi vill betona 
såväl ett formativt som ett summativt syfte.   I det breda perspektivet ryms synsät-
tet att bedömning påverkar både den enskilde elevens lärande och undervisningen. 
Därför är titeln på boken ”Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i 
matematik”.  Vår förhoppning är att denna bok ska bidra till att bedömning blir ett 
kraftfullt verktyg för lärande och undervisning i matematik. 

Arbetet med boken har kännetecknats av ett lagarbete där många medverkat. 
Naturligtvis har vi under processen tagit ansvar för att skriva olika delar, men dessa 
har utsatts för kontinuerliga diskussioner och revideringar. En avslutande genom-
gång av texten har gjorts av Maria Nordlund.

Skolverket har finansierat framställningen av denna bok och har gett tillstånd till 
att uppgifter från det nationella provsystemet publiceras.

Stockholm i september 2010
Astrid Pettersson

Förord
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Bedömning präglar det mesta av det vi gör och lär oss, inte minst i skolan, och 
kan betraktas som en ständig följeslagare till undervisning. Bedömning påverkar alla 
inblandade, inte minst lärare och elever, och har från att vara något nästan odisku-
tabelt lyfts fram mer och mer som ett område som måste problematiseras (Carlsson, 
Gerrevall & Pettersson, 2007; Gipps, 1994). Bedömning är en komplicerad process 
som fordrar särskild kompetens där lärare och elever måste kunna verbalisera och 
argumentera för sin bedömning. Denna bok diskuterar en rad aspekter kring be-
dömning i matematik och målet är att lärare och lärarutbildare ska kunna inspireras 
i sitt arbete kring bedömning. I detta första kapitel börjar vi med att beskriva olika 
syften som bedömning kan ha. Kapitlet avslutas med en översikt av innehållet i 
övriga kapitel.

Bedömningens olika syften

Bedömning har olika syften och får därför olika konsekvenser. Syftet kan vara be-
dömning för lärande, så kallad bedömning i formativ mening, och är en utgångs-
punkt för utveckling och fördjupning av lärande och undervisning. Bedömning i 
formativ mening består enligt Black & Wiliam (2009) av tre nyckelprocesser; att 
fastställa var eleven är i sitt lärande, vad han/hon ska nå och vad som behövs för att 
komma dit. Ett aktuellt projekt om klassrumsbedömning i Sverige i matematik är en 
studie av Björklund Boistrup (2010). 

Läraren är ansvarig för att designa och implementera en effektiv lärandemiljö 
och eleven är ansvarig för sitt lärande i denna miljö. I dessa nyckelprocesser ingår 
att tydliggöra intentionerna med undervisning och lärande och kriterierna för be-
dömning, att använda olika metoder för att belysa vad eleven visar för kunskap samt 
att ge en feedback som för elevens lärande framåt. Det har visat sig att en feedback, 
som är inriktad mot vad eleven konkret har visat för kunskap i lösandet av en viss 
uppgift, är mer effektiv för elevens lärande än en mer allmän feedback om elevens 
visade kunskap i matematik. Mindre effekt har feedback om den huvudsakligen fo-
kuserar produkten eller det oreflekterade ”görandet”, till exempel ett fokus enbart på 
om en uppgift är rätt eller fel (Hattie & Timperley, 2007). Genom att observera och 
fråga eleven medan hon/han är engagerad i olika matematikaktiviteter kan läraren 
få ovärderlig information om elevens färdigheter, matematiska resonemang och at-
tityder och därigenom kunna ge adekvat feedback i en ”naturlig” situation. Läraren 
måste dock ha en klar uppfattning om vad han/hon vill bedöma och frågorna måste 
vara formulerade på ett sätt som gör att svaren ger önskad information (Hodgen & 

Bedömning – varför, vad och hur
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Wiliam, 2006). Som hjälp för bedömning i formativ mening finns olika slags diag-
nostiska material. 

Förutom att läraren bedömer måste eleven kunna bedöma sig själv och kunna 
agera för ett fruktbart fortsatt lärande. Självvärdering, såväl elevens som lärarens, är 
en viktig del i den formativa processen liksom att undervisningen anpassas till resul-
taten av bedömningen. 

Syftet med en bedömning kan också vara att ge en samlad bild av den kun-
skap som eleven visat i matematik och kan beskrivas som en bedömning i sum-
mativ mening. Den bedömningen görs ofta i slutet av en termin eller en kurs 
för att ge ett omdöme eller ett betyg till skillnad från bedömning i formativ 
mening som sker kontinuerligt. De nationella kursproven, högskoleprovet och 
de nationella och internationella utvärderingarna är exempel på bedömningar 
i summativ mening. Det hindrar dock inte att en sådan bedömning också kan 
användas formativt. 

Den viktiga vadfrågan…

Oavsett syftet med bedömningen ska den vara relevant och adekvat. Bedömningen 
ska bygga på den kunskap som visas eller har visats och här ingår en reflektion över 
vad som bedöms och vad som inte bedöms. Bedöms det som är väsentligt att 
bedöma eller bedöms något annat, exempelvis det enkelt mätbara? I ett medvetet 
bedömningsarbete ingår att bestämma sig för vad som ska bedömas och vad eleverna 
ska lära sig samt att låta detta val vara närvarande genom hela bedömningsprocessen 
(Pettersson, 2005). 

Det innehåll som väljs ut för bedömning är dock endast ett stickprov av kunskap 
som kan förekomma och som är relevant. Det går inte att bedöma allt som en per-
son kan och bedömningen är alltid begränsad till innehåll och form. Nuttall (1987) 
menar att all bedömning baseras på ett urval av beteenden (exempelvis kunskap) och 
vid bedömningen väger man samman de olika underlagen och skapar en samman-
fattad bild av elevens visade kunskap utifrån dessa. Men att göra ett stickprov av det 
som ska bedömas innebär att någon ska avgöra vad som ska bedömas och vad som 
inte ska bedömas. Det är framförallt två saker som kan störa bedömningens kvalitet. 
En är att det som bedöms är irrelevant, en annan är att det som bedöms är relevant, 
men att det inte täcker allt det som ska bedömas. Det är därför inte representativt. 
Är det till exempel en viktig aspekt av matematisk kompetens att kunna använda och 
kommunicera matematik i olika situationer, men det som bedöms koncentrerar sig 
enbart på den kunskap som krävs för att lösa uppgifter där endast ett svar är rätt, är 
troligtvis bedömningen relevant men inte representativ, eftersom inte alla angelägna 
aspekter av matematisk kompetens bedöms. Urval av innehåll för bedömning ger 
också en signal om vad som är viktigt att kunna. Såväl lärares undervisning som 
elevers lärande påverkas av vad som bedöms (Gipps 1994).
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…och sedan kommer hur

Nästa fråga som måste besvaras är hur vi bedömer elevernas visade kunskap och 
då är det viktigt att påminna sig om att det är bara den visade kunskapen som kan 
bedömas. Hur ska vi få eleverna att visa ett brett spektrum av kunskap i matematik? 
När eleverna visar kunskap i matematik, hur ska vi bedöma den? Nästa steg är att 
analysera och tolka den visade kunskapen, och sedan att dokumentera den och till 
sist att kommunicera bedömningen. 

En viktig komponent är bedömningssituationen. En bedömningssituation kan 
vara ett problem som presenteras för eleverna, en diskussion eller en aktivitet i klass-
rummet, en fråga eller något annat som lockar fram eller genererar elevernas reflek-
tioner och svar. 

Bedömningsprocessen innebär flera steg oavsett om det är en bedömning i for-
mativ eller summativ mening som avses. Innehåll och form för bedömningen måste 
väljas, elevens arbete med uppgiften/problemet måste observeras, beskrivas, analyse-
ras och tolkas och därefter dokumenteras för att, när det gäller bedömning i formativ 
mening, sedan avgöra vilket gensvar eleven ska få och hur eleven och läraren ska gå 
vidare. Vid betygsättning eller vid bedömning huruvida en elev har nått kunskaps-
kraven eller ej måste en jämförelse mellan elevens visade kunskap och kunskapskrav 
och kriterier göras. 

En del i processen att beskriva elevens visade kunskap och kunskapsutveckling 
på ett allsidigt sätt är att analysera hur eleven har arbetat och löst olika uppgifter vid 
olika tillfällen. Lämpliga frågor kan då vara:
– Har eleven försökt lösa/arbeta med uppgiften?
– På vilka sätt har eleven förstått uppgiften?
– På vilka sätt har eleven löst/arbetat med uppgiften?
– Vilken kunskap har eleven behärskat vid sitt arbete med uppgiften?
– Vilken kunskap har eleven inte behärskat vid sitt arbete med uppgiften?
– Vilka analyser och slutsatser har eleven dragit av resultaten?

Sedan vidtar arbetet för bedömaren att sammanställa en analys av elevens visade 
kunskap genom svaren på ovanstående frågor. Oavsett om bedömningen är for-
mativ eller summativ måste bedömaren ha en strategi eller en metod för hur res-
pektive elevs visade kunskap ska bedömas. Informationen som kommer fram vid 
bedömningen måste sedan dokumenteras och kommuniceras till alla berörda för 
att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas. En viktig del för läraren i bedömnings-
processen är att ge elever gensvar och att ta emot gensvar av elever. Det kan bidra 
till att både lärandeprocessen och undervisningsprocessen blir mer konstruktiv. 
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Allt hänger ihop

För att bedömning ska kunna ha möjlighet att vara ett kraftfullt verktyg för lärandet 
måste bedömning ses i ett sammanhang. Det sammanhanget illustreras med nedan-
stående figur (Pettersson, 2010). 

Bedömning av kunskap och för lärande i matematik är fokus (det skulle kunna vara 
bedömning av attityder eller något annat). Kanten bedömning och kunskap illus-
trerar en summerande bedömning av kunskap och för en sådan bedömning behövs 
bara denna kant. Det finns då inget intresse för hur eleven har lärt sig eller i vilka 
situationer som han/hon lärt sig, utan det är bara kunskap visad vid ett visst tillfälle 
som tas i beaktande. 

En bedömning för lärande tar hänsyn till alla hörn i figuren. Det är en bedöm-
ning som sker kontinuerligt och som ska utveckla och förbättra såväl lärande som 
undervisning. Utgångspunkten är kunskapsinnehållet och ett urval av detta. Utifrån 
resultatet av bedömningen av den lärandes (elevens) visade kunskap påverkas såväl 
det fortsatta kunskapsinnehållet för undervisningen (lärtillfällena) som undervis-
ningsmetoderna och den lärandes strategier samt också den bedömning som senare 
kommer att ske. Frågorna som kan ställas är i detta fall många. Här ges några ex-
empel. Varför visas den kunskap som visas? Visas den kunskap som jag som lärare 
förväntade skulle visas? Får jag verkligen visa min kunskap som elev? Hur planerar 
jag som lärare min undervisning utifrån resultatet av bedömningen och de mål som 
ska nås? Får eleven möjlighet att allsidigt visa kunskap i matematik? Hur planerar 
jag som elev mitt lärande utifrån mitt resultat och utifrån de mål som jag vill/ska 
uppnå. 
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… och får konsekvenser

All bedömning får konsekvenser och det på många olika nivåer, på nationell, kom-
munal, skol-, klass- och individnivå. Resultat från bedömningar som internationella 
och nationella undersökningar kan få konsekvenser på styrdokument och resurs-
fördelning samt på den allmänna debatten om skolan. Inledningsvis skrev vi att 
bedömning är en ständig följeslagare till undervisning. Det innebär att bedömning 
får konsekvenser för bl.a. undervisningens innehåll och form, men också för den 
enskilde eleven.

Vad kan då bedömning innebära för den enskilde? Konsekvenserna av bedöm-
ning kan illustreras med följande figur (Pettersson, 2007):

En bedömning som stödjer och stimulerar lärandet innebär att elevens visade kun-
skap analyseras och värderas så att eleven utvecklas i sitt lärande och känner tilltro 
till sin egen förmåga (jag kan, vill, vågar). I stället för en bedömning som leder till en 
dom och kanske till ett fördömande (jag kan inte, vill inte, vågar inte).

Bedömning har ofta förknippats med prov och betyg och då för många haft en 
negativ klang. Bedömning kan upplevas som en dom, ett fördömande och som en 
återvändsgränd för vidare lärande. Om bedömning används konstruktivt kan den 
vara en kraftfull utvecklingspotential för lärande. 

En effektiv lärandemiljö utmärks av stor flexibilitet både vad gäller undervisning 
och bedömning. En konsekvens av detta är att även de sätt man bedömer på och de 
instrument man använder sig av utmärks av stor flexibilitet. Det är viktigt att elev-
erna ställs i olika situationer så att de får visa sin matematiska kompetens på olika 
sätt, muntligt, skriftligt och genom handling.
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Denna bok

Efter denna inledning vill vi presentera innehållet i denna bok närmare. Boken be-
handlar såväl klassrumsbedömningar som nationella prov och utvärderingar samt 
internationella kunskapsmätningar. 

En situation där eleverna får visa kunskap i matematik är genom att lösa ett 
antal, av någon annan konstruerade, uppgifter. I kapitlet ”Uppgifters betydelse för 
lärande och bedömning” presenteras och diskuteras olika matematikuppgifter och 
deras potential för att eleverna ska få visa kunskap. I slutet av kapitlet ger vi också 
exempel på hur uppgifter kan kategoriseras. När eleven visat matematiskt kunskap 
ska den bedömas. I kapitlet ”Bedömningsmetoder” beskriver vi bedömningsmeto-
derna holistisk bedömning och analytisk bedömning. Kortfattat uttryckt innebär det 
om helheten i en lösning bedöms eller om olika aspekter i en lösning bedöms. Elev-
medverkan vid såväl undervisning som bedömning behandlas i ett kapitel, som har 
rubriken ”Elevmedverkan”. Där behandlas också elevers självvärdering. I ett särskilt 
kapitel ”Dokumentation” behandlas olika dokumentationsformer såväl för lärare 
som för elever. Kapitlet belyser också olika aspekter av gensvar. I ett kapitel ”Natio-
nella prov och utvärderingar” behandlas de prov och utvärderingar som bestäms av 
personer utanför klassrummet. Det är nationella prov och nationella utvärderingar. 
Kapitlet anlägger ett historiskt perspektiv, tar upp syftena med nationella prov och 
utvärderingar, men beskriver också kortfattat hur använda bedömningsinstrument 
konstrueras och vilka möjligheter och begränsningar de har. Det har blivit vanligare 
med internationella utvärderingar av olika slag. TIMSS och PISA är exempel på så-
dana. PISA-undersökningarna får i kapitlet ”Internationella studier” exemplifiera de 
internationella kunskapsmätningarna. 

Till de flesta kapitel har vi gett exempel på diskussionsfrågor. Vår förhoppning 
är att dessa frågor ska inspirera läsarna att diskutera dessa och andra frågor som läs-
ningen väckt. Längst bak i boken har vi under rubriken ”Material för bedömnings-
diskussioner” samlat uppgifter med elevarbeten. Dessa kan tjäna som underlag för 
diskussioner om bedömning i matematik.

Bedömning av kunskap i matematik har traditionellt mest uppmärksammats i 
termer av skriftliga prov som genomförs individuellt av elever under en begränsad 
tid. Vår förhoppning är att denna bok ska bidra till en allsidig bedömning som blir 
ett kraftfullt verktyg för lärande och undervisning i matematik. 
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I detta kapitel diskuterar vi olika sätt att utforma uppgifter och olika aspekter på 
detta. Matematikuppgifter kan ha mycket varierande form och utseende beroende 
på en mängd faktorer, som t.ex. matematikinnehåll, ålder på elever, arbetsform, 
hjälpmedel, laborativt material och bedömningspotential. 

Olika syften påverkar arbetsformen

När en lärare låter eleverna arbeta med en viss uppgift har läraren naturligtvis ett 
eller flera syften med verksamheten. Det kan till exempel vara uppgifter där eleverna 
ska berätta om sina huvudräkningsstrategier för varandra. Det främsta syftet är då 
kanske att eleverna ska upptäcka att det finns mer än ett sätt att räkna och eventuellt 
byta till en mer effektiv lösningsstrategi. Är lärarens syfte att låta några elever för-
djupa sig i kunskapskrav för det högsta betygssteget, kan det vara lämpligt att förse 
eleverna med kriterier och en uppgift, där några av kriterierna är möjliga att visa. 
Eleverna kan då gemensamt diskutera sina lösningar, jämföra dem mot kriterierna 
och slutligen resonera om vad lösningen måste innehålla för att visa kunskap för 
högsta betyg. Vid båda dessa exempel lämpar sig grupparbete, eftersom kommuni-
kation ingår i syftet. Vid andra tillfällen är enskild skriftlig redovisning naturlig, till 
exempel då det gäller att pröva enskilda elevers beräkningsfärdigheter. Ett enskilt 
arbete kan också följas av arbete i grupp. Läraren vill kanske då särskilja redovis-
ningen för att se vad eleverna skriver enskilt och tillsammans med andra. Eleverna 
kan då byta färg på penna mellan aktiviteterna.

Uppgifters betydelse för lärande  
och bedömning
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1b. Beräkna:1a. Beräkna

1c. Skriv en händelse eller visa med bild att

Utformning av uppgifter

En uppgifts utformning påverkas av syftet med uppgiften även om matematikinne-
hållet är detsamma. Jämför följande uppgifter:

Samtliga uppgifter behandlar division med 0,5 men syftet varierar. I uppgift 1a ska 
eleverna inte ha tillgång till miniräknare eftersom uppgiften avser att pröva om elev-
erna kan utföra denna beräkning. Uppgift 1b är till sin utformning tänkt som en 
miniräknaruppgift. Eleverna får först lösa ett antal beräkningar där division med 0,5; 
0,25 och 2 utförs. Därefter tar det egentliga arbetet vid. Eleverna får under lärarens 
ledning upptäcka mönster, beskriva vad som händer vid divisionerna, skapa egna 
liknande uppgifter, beskriva huvudräkningsmodeller och så vidare. Denna typ av 
uppgift lämpar sig bra i undervisningssituationen då division med positiva tal mel-
lan noll och ett är i fokus. Syftet med uppgift 1c, som den här är utformad, är att 
eleverna ska ge sin egen beskrivning till division med 0,5, det vill säga göra sin egen 
tolkning av skriftliga symboler och i detta fall beskriva en innehållsdivision, då del-
ningsdivision som tankeform inte fungerar här. Eleverna kan till exempel formulera 
sig så här: ”Hur många halvmeter långa snören kan man klippa av sex meter tråd?” 
En variant av uppgift 1c är att utelämna resultatet och låta eleverna både göra en 
tolkning och en beräkning. Andra varianter av uppgifterna skapas om 0,5 i stället 
skrivs i bråkform.

Svarsformaten påverkas också av uppgiftens syfte. Vid en beräkningsuppgift (t.ex. 
1a) kan kravet vara att endast svaret ska bedömas. Med en flervalsuppgift, som i det 
följande exemplet, bedöms också endast svaret. 

1d. Beräkna:        . Ringa in ditt svar.

     0,6 3 6 12 30

6
0,5
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Vanliga svar som eleverna gett till den ursprungliga uppgiften (1a) har i 1d fått 
utgöra de olika svarsalternativen. På så sätt ger uppgiften större möjligheter att av-
slöja matematiskt felaktiga resonemang, än om övriga alternativ vore sådana som 
elever inte kan tänka sig att välja. Flervalsuppgifter kan också ge andra möjligheter, 
till exempel att pröva en typ av ekvation långt innan eleverna behärskar en formell 
lösning av denna ekvation. En kritik som framförs mot flervalsuppgifter är elever-
nas möjlighet att gissa. En annan kritik mot flervalsuppgifter eller uppgifter som 
endast kräver ett kort svar, är att de inte erbjuder någon information om elevernas 
lösningsmetoder. Svaret säger inte mycket om vilka strategier eleverna använder för 
att lösa uppgiften. Vi får inte heller reda på hur eleverna hanterar begrepp eller hur 
de resonerar vid antingen ett korrekt eller felaktigt svar. Att förse uppgiften med en 
följdfråga kan vara ett sätt att tydliggöra elevernas motivering till svaret. Här följer 
ett exempel på en flervalsuppgift med följdfråga: 

Tolkningsuppgifter

Om syftet med bedömningen är att följa elevernas resonemang och beräkningssteg, 
då passar inte uppgifter med endast ett kort svar eller flervalsuppgifter. En uppgifts-
typ som passar för detta är tolkningsuppgifter liknande den i 1c ovan, där elever om-
beds att skriva en händelse eller visa med bild att 6 dividerat med 0,5 är lika med 12.

En och samma uppgiftstyp kan ses som en ”röd tråd” i matematik genom alla 
skolår. Syftet med typen av uppgift är detsamma, men matematikinnehållet utökas 
och fördjupas. Då elever i till exempel årskurs 8 möter tolkningsuppgifter i likhet 
med 1c ovan kan motsvarande uppgift för elever i årskurs 2 ha följande utseende:

 1 Ämnesprov årskurs 5 1996

© Skolverket 1
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Här följer ytterligare två tolkningsuppgifter, där eleverna fritt får välja vad de  
ingående talen innebär:

Skriv en kort räkneberättelse som passar till 28∙9
Skriv också svar på din uppgift. 

Skriv text till en uppgift som kan lösas med hjälp av ekvationen 
 x + (x + 5) = 25

2 Diagnostiska uppgifter i matematik för användning i de tidiga skolåren
3 Ämnesprov årskurs 5 1997
4 Nationellt prov kurs A vt 2002

© Skolverket2

© Skolverket3 

© Skolverket4
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Tolkningsuppgifter kan också göras mindre öppna genom att presentera några av de 
ingående talen i ord eller bild. Här följer några exempel där ingående tal eller sym-
boler presenteras med text och bild.

Marias moped har en bensintank som rymmer 7 liter. Hon ska hälsa på en 
kamrat som bor 2 mil bort. Mopeden drar ungefär 0,4 liter bensin per mil. 
Innan hon åker iväg tankar hon. Hon köper 4,5 liter bensin som kostar 11,60 
kr per liter.

Förklara med egna ord vad man räknar ut med följande uttryck:      

I en affär säljer man hemlagat godis. 
Klubbor finns i olika storlekar och
chokladkola kan man köpa i olika 
stora påsar. Några personer gör 
följande beräkningar, när de handlar
hemlagat godis. Beskriv med 
vardagligt språk, för var och en
av beräkningarna, vad som beräknas 

a)  4 . 8 + 3 . 12 = 68  

b) 10 . 11 – 2 . 40 = 30     
      

I en ekvation 160000 . 0,95x = 50000   betecknar x tiden i år. 
Formulera ett problem som kan lösas med hjälp av denna ekvation.

Syftet med tolkningsuppgifter är att eleverna ska kunna översätta från ett mate-
matiskt språk till ord. I elevarbetena kan läraren få syn på elevernas tolkning och 
användning av räknesätten, hantering av tal och beräkningsmetoder, men också de-
ras rimlighetsuppfattning kopplat till vardagslivet. Ovanstående tolkningsuppgifter 
visar att inom valet av uppgiftstyp kan matematikinnehållet förenklas eller fördjupas 
för att passa olika elever. 

7
0,4

5 Diagnostiska uppgifter i matematik för skolår 6-9
6 Ämnesprov årskurs 9 1999
7 Nationellt prov kurs C vt 1996

© Skolverket 7

© Skolverket5

© Skolverket6
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Kontextens betydelse i uppgifter

Kontexten kan spela stor roll för att stimulera eleverna att vilja lösa och utveckla en 
uppgift. ”Det är viktigt att uppgifterna är så stimulerande att eleverna vill och vågar 
ta sig an dem” (Alm, 2004, s 103). Det är i sin tur en förutsättning för att få reda 
på hur eleverna använder matematik. För yngre elever kan lärarens uppläsning av en 
berättelse, där personer och uppgift presenteras, vara en lämplig ingång. En kontext 
med ett vardagligt innehåll, som eleverna kan föreställa sig, kan också vara till hjälp 
när eleven ska reflektera över resultatet. Att lösa en uppgift med en vardagsnära kon-
text behöver inte upplevas besvärligare för eleverna än att lösa motsvarande beräk-
ningsuppgift utan kontext. Naturligtvis är det beroende på om eleven mött liknande 
beskrivning tidigare och/eller har automatiserat beräkningsmetoden. Kontexten kan 
hjälpa eleven att finna en lämplig lösningsstrategi. Denna lösningsstrategi har eleven 
möjlighet att använda i den rena beräkningsuppgiften också, men ser den kanske 
inte. Vi diskuterar detta utifrån följande två uppgifter.

B. En hundvalp äter 0,4 kg torrfoder varje dag. 
Hur länge räcker en säck torrfoder som väger 20 kg?

A. Beräkna  30
0,6

Dessa uppgifter är hämtade från ämnesprovet åk 9. Nästan alla elever hade bättre 
lösningsfrekvens på uppgift B än på uppgift A. Detta gällde t.o.m. elever som inte 
nådde målen i läsförståelse (Skolverket, 2007). En vanlig lösningsstrategi på hund-
valpsuppgiften var att använda ”mellanledet” 4 kg torrfoder räcker 10 dagar.

I uppgift B fungerade kontexten som ett hjälpmedel för att skapa lämplig beräk-
ningsstrategi, men en kontext kan också utgöra ett hinder. Förstår eleverna inte vissa 
ord i texten kan problem uppstå. Ibland kanske ordet är ett matematiskt begrepp, 
som man vill pröva. Ordet kan också vara ett icke matematisk begrepp eller uttryck 
hämtat från ”vardagslivet”. Svårigheten behöver inte endast bero på bristande kun-
skap i svenska, utan kan också bero på vilka referensramar eleverna har. Det kan 
gälla kulturella traditioner men också speciella situationer (Myndigheten för skolut-
veckling, 2007:8). Har man t.ex. inte sett någon ishockeymatch kan ”sarg” vara ett 
besvärligt ord. Referensramar ändras över tid men varierar också geografiskt. ”Pixlar” 
tillhörde inte allmänt språkbruk förrän digitala bilder blev vanliga i samhället och en 
”färja” är kanske inte välkänt för yngre barn uppväxta långt från sjöar eller kust. För 
elever med annat modersmål är det av stor vikt att de även i matematikuppgifter får 
möta nya ord, som kan vidga deras ordförråd. En viktig uppgift för matematiklärare 
i grundskolan är att hjälpa eleverna att utveckla en god språklig förmåga (Lundberg 
& Sterner, 2006). Samtidigt är det angeläget att vid en bedömning klargöra om en 
elevs bristande prestationer handlar om det matematiska innehållet, förutom att ta 
reda på om eleven inte har förstått något som gäller språket. 

8 Ämnesprov årskurs 9 2006

© Skolverket8
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En vardaglig kontext i en uppgift kan också leda elevers lösningsmetoder på villovä-
gar. Detta finns dokumenterat i anslutning till följande uppgift.

Johan och Eva sprang i kapp hundra meter. Eva sprang över mållinjen när Johan 
passerade märket för 95 meter, så hon vann loppet. Vid en ny kapplöpning star-
tade Eva fem meter bakom startlinjen. Johan fick alltså ett försprång på precis de 
fem meter han kom efter. Om nu båda springer lika snabbt hela vägen och med 
samma hastighet som i det föregående loppet, vem vinner då i det andra loppet?

Om uppgiften t.ex. handlar om att springa ikapp, som ovanstående uppgift gör, kan 
tanken på att man blir trött eller snubblar uppkomma. Eleverna blir kvar i vardagen 
utan att komma i kontakt med den matematiska modellen för medelfart, som var 
tänkt att presenteras i denna hastighetsuppgift (Wistedt m.fl., 1992). 

Uppgifter där eleverna själv får ”skapa” matematik – problemlösning 

Kunskap i matematik är inte endast att visa färdigheter inom områden som behand-
lats i undervisningen utan matematik är också att skapa själv. Det kan gälla att lösa 
ett problem, undersöka en frågeställning, dra slutsatser och föra ett resonemang efter 
undersökningen. Äldre elever ska så småningom också kunna troliggöra eller bevisa 
”sin upptäckt”. För att elever ska ha möjlighet att visa prov på denna mer under-
sökande matematik måste elever möta uppgifter i vilka de kan skapa matematik. 
Denna typ av uppgifter är mindre vanlig i gymnasielärares egenkonstruerade prov 
(Boesen, 2006).

Med problemlösning menar vi här att eleven möter en uppgift där lösnings-
metoden inte är uppenbar. Uppgiften presenteras inte tillsammans med något löst 
exempel, där det gäller att tillämpa den presenterade metoden. Vidare bör eleven 
inte ha mött uppgiften tidigare. Har en elev mött snarlika uppgifter många gånger 
är lösningsmetoden troligtvis känd eller till och med automatiserad. 

Vår beskrivning av problemlösning leder till att en uppgift, som upplevs som 
ett problem i tidigare skolår, oftast har blivit en tillämpad uppgift i senare skolår 
eftersom lösningsmetoden då är känd. Genom skolåren vidgas det talområde inom 
vilket eleverna klarar att arbeta och de får kunskap i allt fler lösningsmetoder. De får 
en större verktygslåda att ta till vid problemlösning. En uppgift som de har löst med 
gissning och prövning under tidigare skolår löser de kanske under senare skolår med 
grafer eller ekvationer. Eleverna har då möjlighet att visa andra kunskapskvaliteter i 
matematik i samma uppgift.

Ett problem behöver inte innehålla mycket text utan kan starta med t.ex. en bild 
eller i en lek. Här följer ett exempel på en lek. Förhoppningsvis kan leken leda till en 
undersökning och kanske ett bevis i senare skolår.
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Lek som leder till problem?
Beskrivning  Ett exempel:
 • Välj ett tal.  62
 • Lägg till 5   62 + 5 = 67
 • Multiplicera med 2  2∙67 = 134 

 • Subtrahera med 6.   134 – 6 = 128
 • Dividera med 2   128/2 = 64
 • Subtrahera med talet du tänkte på.  64 – 62 = 2

Vilket svar får du? Är det alltid så? Varför?

Uppgifters öppenhetsgrad 

Hur stor area täcker          
ett glas utspilld mjölk?

Uppgifter kan vara öppna i den meningen att de kan lösas på olika sätt men även att 
svaret kan variera. Ovanstående uppgift är öppen i båda dessa avseenden. Den kan 
lösas till exempel praktiskt genom att man gör försök med att faktiskt spilla ut mjölk. 
Den kan också lösas genom att man använder sig av en matematisk modell utgå-
ende från volymen mjölk i ett glas och höjden av den utspillda mjölken. Samtidigt 
har uppgiften flera möjliga svar eftersom det exempelvis inte är angivet hur mycket 
mjölk som får plats i glaset. 

Elevarbeten av öppna uppgifter resulterar vanligtvis i mer värdefull information 
för läraren än begränsade frågor. Ett exempel är att matematikuppgifter som kan 
lösas på olika sätt ger eleverna möjlighet att använda olika lösningsstrategier och 
kanske också jämföra dessa. Uppgifter som har flera möjliga svar lämnar utrymme 
för eleverna att lösa uppgiften utifrån sin matematiska kompetens och ger även möj-
lighet till reflektion över lösningar och resultat. 

Här följer ett exempel på en öppen uppgift lämplig för tidiga skolår:

24 barn ska delas in i grupper. 
Det ska vara lika många i varje grupp. 
På vilka olika sätt kan indelningen ske?
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När eleven ska försöka lösa öppna uppgifter kan hon/han sakna både en inlärd metod 
och den säkerhet som kommer av att vara överens med uppgiftsvillkorens innebörd. 
Eleven kanske inte visar all den kunskap han/hon har utan gör en så enkel lösning 
som möjligt. Frågor av mer öppen karaktär har alltså både fördelar och nackdelar. De 
kan få eleverna att känna sig utmanade eller utlämnade. När öppna frågeställningar 
används på ett prov bör eleverna ha mött öppna frågeställningar tidigare och också 
känna till bedömningskriterierna.

En annan typ av öppenhet kan vara att eleverna uppmanas att skriva definitioner 
eller göra beskrivningar av begrepp. Några elever kommer då antagligen bara att 
kopiera memorerade uttryck, till exempel från läroboken. Ett sätt att undvika kopie-
ring kan vara att be eleven förklara när och hur man kan tillämpa en definition eller 
varför ett visst exempel passar kriterierna för en definition. Här följer två uppgifter 
som belyser skillnaden. I den senare uppgiften tvingas eleverna tillämpa sin kunskap 
om vinklar i likbenta trianglar.

Redogör för storleken 
på vinklarna i en 
likbent triangel.

Undersök likbenta trianglar som har en vinkel som 
är 50º. Bestäm övriga vinklar i de trianglar som du 
hittar. Motivera med figur och beräkningar.

Variation av uppgifter inom ett område

Ofta behöver man som lärare en tydligare bild av elevernas visade kunskap inom ett 
område eller ett begrepp. Att välja många snarlika uppgifter är då inte till stor hjälp, 
utan det gäller att samla ihop uppgifter som ger möjlighet att ge en kompletterande 
bild av kunskapen. Oftast räcker det inte att veta om eleven svarar rätt eller fel utan 
det gäller också att göra en analys av elevens lösningar. Det senare är inte minst vik-
tigt för att hjälpa till att åtgärda. Viktigt är också att få reda på hur eleven kommit 
fram till ett korrekt eller felaktigt svar (Pettersson, 1990).

Vid val av uppgifter inom ett område kan tanken på olika kunskapsformer vara 
till stor hjälp. Att starta med ett antal uppgifter som prövar fakta och/eller färdighet 
kan utgöra en grund vilket följande uppgift är ett exempel på.

9 Nationellt prov kurs A vt 2002

© Skolverket9

Beräkna 1,8 + 1,75
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Sedan kan man utöka med någon uppgift som prövar begreppshantering.

Slutligen kan en eller flera komplexa uppgifter lösas för att visa på förtrogenhet på 
området.
 
 
 

 
Motsvarande uppgifter inom området derivatans tillämpning skulle kunna innehålla 
följande exempel. Först en uppgift som prövar färdighet.

 

Här följt av en öppen uppgift som ger eleverna möjlighet att visa stor förtrogenhet 
på området.

Hur många tal finns det mellan 0,2 och 0,3?

Funktionen  y = x 2 – 4x +8 har en minimipunkt. 
Bestäm med hjälp av derivata x-koordinaten för denna punkt. 

En kompis till dig, som läser samma mattekurs som du, kommer fram till dig 
och säger ”Jag fattar inte ett dugg av det här med derivata”.

 Hjälp din kompis genom att förklara vad derivata är.
 Förklara så utförligt du kan och på så många sätt du kan.

 Du ska inte härleda eller beskriva deriveringsreglerna 

Storleksordna talen: 2,12; 2,8; 1,997 och 2,07 Fortsätt talföljden:

0,2    0,4    0,6     …….     …… 

Skriv det tal som är två tionde-
delar större än 1,82

Markera dessa tal på tallinjen:
0,5     0,8     1,15      0,05

© Skolverket 10

10 Nationellt prov Kurs C vt  2002
11 Nationellt prov Kurs C vt  1996

© Skolverket 11
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En variant på uppgift som också ger elever möjlighet att visa kunskap om olika 
representationsformer och uttrycksformer kring ett begrepp är att fylla i följande 
tabell, som är indelad i fyra fält med rubriker (se nedanstående exempel).

Bild Ord Matematiskt exempel Vardagsexempel

Tal Formel Diagram/Graf Min beskrivning

Eleven ska antingen lösa en uppgift eller beskriva ett begrepp i alla fyra fälten. 
En rubrik eller en beskrivning i något av fälten anges och eleven får sedan fylla 
i övriga fält (Bergsten m. fl., 1997, McIntosh, 2008). Begrepp kan t.ex. vara 0,25; 
likhet; funktion.

Här följer ett exempel där fältet symboler anges vid starten.

Symboler Beräkning 

Ord Bild 

Hjälpmedel

Tidigare i kapitlet har vi exemplifierat med uppgifter lämpliga för miniräknare. Vik-
tigt att notera är att om räknaren används vid numeriska beräkningar prövas elevens 
kunskap att hantera räknare och inte elevens kunskap om beräkningar. Räknare, 
grafräknare och viss programvara till datorer lämpar sig bra för att lösa mer öppna 
och undersökande uppgifter. Dessa uppgifter avser då att utveckla och pröva olika 
kunskap hos eleverna. Kalkylprogram har en stor användning i statistik men kan till 
exempel också vara ett hjälpmedel som ingång till en variabelbestämning. Följande 
uppgift är ett exempel på det senare.

Medlemsavgiften i Åshöjdens IF är 80 kr för barn och 150 kr för vuxna. Kassören 
i Åshöjdens IF har fått in totalt 51 000 kr på medlemsavgifter. Hur många barn 
och hur många vuxna betalade detta år medlemsavgift?

28
4
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I ett kalkylblad kan avgifterna för barn och vuxna beräknas. Sedan kan man utifrån 
dessa beräkningar avgöra ungefär hur många barn och vuxna som kan ha betalat för 
att summan ska bli 51 000 kr. Därefter kan en prövning med hjälp av kalkylbladet 
göras. Eftersom antalet barn och vuxna inte behöver vara lika finns det kanske flera 
lösningar. 51 000 kr kanske är ett avrundat värde. Hur nära 51 000 kan summan 
komma? Kan avgifterna bli exakt 51 000 kr? 

Grafräknare eller motsvarande programvara för datorer lämpar sig bl.a. vid undersökning 
av parametrarnas betydelse för funktionsuttryck av typen y=ax2 + bx + c . Här följer en 
uppgift inom samma område när kunskapen ska problematiseras och fördjupas.

Rita en andragradsfunktion som skär x-axeln i punkterna (-2,0) och (4,0). 
Vilket funktionsuttryck skrev du in? 
Finns det fler andragradsfunktioner som går genom dessa punkter? Hur många? 
Motivera.
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Dynamiska geometriprogram för datorer eller grafräknare lämpar sig också för under-
sökande problemlösning. Följande exempel är hämtat från nationellt prov kurs A.

      

Även om eleverna använder dator eller räknare vid själva undersökningen måste de-
ras arbete beskrivas, det vill säga eleverna måste visa sin förmåga att kommunicera, 
matematisera och argumentera.

Hjälpmedel vid problemlösning behöver inte endast vara räknare eller datorer. 
Linjal, passare, snöre, klossar, saxar eller annat laborativt material kan vara till god 
hjälp. Med hjälpmedel kan en uppgift, som är avsedd för äldre elever, också lämpa 
sig för yngre elever.

Uppgiften på följande sida från nationellt prov i matematik kurs A i gymnasie-
skolan från vt 2001 har med framgång använts i årskurs 6. Snören var då ett hjälp-
medel för eleverna. Dessa elever använde naturligtvis enklare lösningsmetoder än 
många elever på kurs A. Uppgiften är ett exempel på arbete med omkrets och area. 
En vanlig uppfattning man möter hos elever kring begreppen omkrets och area är 
att de ”hör ihop”, det vill säga att om arean är lika stor hos två figurer är omkretsen 
det också. Uppgiften är konstruerad för att möta detta felaktiga sätt att argumentera. 
Genom att hålla en av storheterna konstant framträder skillnaden tydligare.

12  Nationellt prov kurs A vt 1995

© Skolverket12

Trianglar

Din uppgift är att undersöka trianglar. Alla trianglar som du undersöker ska ha 
en sida som är 6,0 cm och höjden mot denna ska vara 4,0 cm.

• Rita en spetsvinklig, en rätvinklig och en trubbvinklig triangel med dessa mått.
• Mät sidorna och beräkna dina trianglars omkrets och area. Vilka slutsatser   
 drar du utifrån dina beräkningar?
• Rita och bestäm sidornas längd i den triangel som har minsta möjliga omkrets.  
 Hur lång är denna omkrets? Motivera också varför du valt denna triangel.
• Finns det ett största möjliga värde på omkretsen av en triangel med 
 ovanstående mått? Hur ser i så fall en sådan triangel ut?
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Din uppgift är att jämföra areorna hos några olika plana geometriska figurer med 
omkretsen 24 cm.

Tänk dig att du har en ståltråd som är 24 cm lång. Tråden kan formas till olika 
plana geometriska figurer. Hela tråden ska utnyttjas och bilda figurens omkrets. Alla 
figurer du ska arbeta med kommer då att ha samma omkrets.

Liksidig triangel
Kvadrat
Regelbunden sexhörning 

Ytterligare minst en geometrisk figur

• Rita först de tre namngivna figurerna, sätt ut måtten och beräkna figurernas areor. 

• Jämför figurernas areor. 

• Fundera över vilka egenskaper hos figuren som påverkar areans storlek.  
 Vilka slutsatser drar du?

• Rita ytterligare minst en figur som stöder dina slutsatser. Sätt ut mått och   
 beräkna arean. 

• Sammanfatta din undersökning.  

För provmaterial våren 2001 gäller generellt sekretessen till och med 
utgången av 2011 (4 kap 3 § Sekretesslagen). Skolverket har hävt sekretessen 
2004-01-14 på följande uppgift för att möjliggöra en bedömningsdiskussion.

© Skolverket13

13 Nationellt prov kurs A vt 2001
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Kategorisering av uppgifter och uppgifters bedömningspotential

Det är många olika överväganden man som lärare måste göra vid val av uppgift. 
Exempelvis: Ska uppgiften lösas med eller utan hjälpmedel? Lämpar sig uppgiften 
för laborativt arbete? Vilka uppgifter kan kombineras för att spegla olika sidor av ett 
begrepp? 

Uppgifter kan också ha olika bedömningspotential, det vill säga de kan ge mer 
eller mindre information om en elevers visade kunskap i matematik. Uppgiftsvalet 
sänder också signaler till eleverna vad man som lärare tycker är viktigt. Detta gäl-
ler i synnerhet vid val av uppgifter till prov eller andra bedömningssituationer. Att 
kategorisera uppgifter kan vara till god hjälp, då ett antal uppgifter ska väljas ut. Det 
kan gälla att sätta samman uppgifter till ett prov eller vid val av arbetsuppgifter i 
klassrummet. Att ha kategoriserat uppgifter efter några kategorier kan hjälpa till att 
skapa variation och medvetenhet om uppgifters olika möjligheter och innehåll. Att 
en uppgift ibland kan hamna under flera alternativ i samma kategori förtjänar att 
nämnas.

Här följer några exempel på kategorier:

Matematiska kompetenser:
(Hämtade från Myndigheten för Skolutveckling, 2007):

• Begreppslig förståelse
• Strategisk kompetens (resonemang, metoder/modeller)
• Argumentations- och kommunikationskompetens
• Beräkningskompetens

Centralt innehåll:
• Centralt innehåll årskurs 3, 6 och 9  
• Centralt innehåll gymnasiekurs 1, 2, 3….   

Redovisningstyp:
• Bara ett svar, inga förklaringar    
• Enkel förklaring av den matematiska processen 
• Förklaring av processen och analys av svaret 
• Komplext/abstrakt resonemang eller förklaring

Process:
• En beräkning   
• Två eller tre steg med beräkningar av liknande typ
• Samverkan mellan flera steg som kräver olika sorters beräkningar
• Tolka, beskriva och kritiskt granska
• Möjlighet att generalisera
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Elevarbetets struktur / grad av öppenhet:
• Ett korrekt svar, endast en lösningsmetod
• Ett korrekt svar, flera lösningsmetoder
• Flera korrekta svar, endast en lösningsmetod
• Flera korrekta svar, flera lösningsmodeller

Elevarbetet kan visa följande kvaliteter:
• Lägre 
• Medel
• Högre       

Redovisningsmetod:
• Individuell 
• Par/Grupp  
• Muntlig     
• Skriftlig       

I en diagnostisk uppgift kan elever visa kunskap men också ”missuppfattningar” 
av olika slag. Brekke (1995) talar om ”avslöjande” uppgifter. Vid en första anblick 
kan ibland uppgifter se ut att vara utbytbara, men vid närmare begrundan kan de 
vara mycket olika ur diagnostisk synvinkel. Vilken av följande uppgifter kan ge bäst 
information om elevers kunskap om tal i decimalform om man jämför a-uppgiften 
med efterföljande b-uppgift? 

Förslag till diskussioner/ aktiviteter:

• Vilken typ av kontext engagerar eleverna? 
• Vilka svårigheter kan elever ha med uppgifter med och utan kontext?
• Gör en laborativ uppgift med samma matematikinnehåll som uppgift 1a i   
 detta kapitel.
• Jämför tankeformerna innehålls- och delningsdivision. Ge exempel på 
 divisioner där delningsdivision, som tankeform, inte fungerar.
• Välj ett matematiskt begrepp. Sätt samman några lämpliga uppgifter som   
 belyser begreppet på olika sätt. Tänk också på att variera svarsformatet.
• Välj en uppgiftstyp och konstruera uppgifter som bildar en ”röd tråd” genom  
 skolåren.
• Skapa en uppgift som behandlar area och omkrets. Uppgiften ska tydligt visa  
 att lika area inte ger lika stor omkrets.
• Välj några av uppgifterna i denna bok. Kategorisera dem efter de presenterade  
 kategorierna. Jämför din kategorisering med dina kollegors. 

a) 0,6 + 0,8   b) 0,2 + 0,4
a)        b)0,6

2
0,12

2
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I detta avsnitt diskuterar vi olika bedömningsmetoder och i vilka sammanhang dessa 
kan användas. Bedömningsmetoder är beroende av syftet med bedömningen, men 
även bedömningssituationen och vilken typ av uppgift som eleverna arbetat med.

Bedömningens roll för elevers lärande

Eftersom bedömning på något sätt ska mäta effekten av elevers lärande är teorier 
som rör lärande centrala i bedömningsdiskussioner. För inte så länge sedan ansåg 
många att lärarens roll var att förmedla kunskap till elever som lagrade den för att 
sedan reproducera den vid bedömningstillfället. Idag talas det ofta om att elever 
formar kunskap tillsammans med andra och med stöd av läraren. Bedömningen 
fokuserar då inte längre bara på att elever ska kunna reproducera minneskunskaper, 
utan mer på hur elever kan använda sin kunskap i olika sammanhang och vilka kun-
skapskvaliteter elever visar i sitt arbete. Enligt de Lange (1999) bedömer vi då till 
vilken nivå av förståelse som eleverna nått och komplexiteten i elevers förståelse mer 
än procedurkunskaper. För att klara detta behövs varierade bedömningssituationer, 
olika uppgiftstyper och även olika bedömningsmetoder.

Hur vi i skolan ser på bedömning hänger alltså samman med hur vi definierar 
kunskap och lärande. Gipps (1994) betonar att vi måste använda bedömningsmeto-
der som prövar den kunskap vi vill att eleverna ska utveckla. Vill vi att alla elever ska 
kunna tolka, analysera, tillämpa, undersöka och föra resonemang måste vår bedöm-
ning spegla detta. Att analysera, förklara, dra slutsatser är inget vi antingen kan eller 
inte kan, utan något som vi kan i olika grad.

Elever anser dessutom att det som bedöms är viktigt att lära sig (Resnick & 
Resnick, 1992; Gipps, 1994; Skolverket, 2003). Om elever upplever att läraren gör 
sin bedömning enbart med stöd av skriftliga, tidsbegränsade prov är det stor risk att 
enskilt arbete blir det som är viktigast för elever. Om elever märker att läraren också 
bedömer grupparbeten, laborationer och muntlig kommunikation blir också dessa 
inslag i undervisningen viktiga för elever. 

Det finns alltså många skäl till att reflektera över och utveckla bedömning i 
matematik. Att införa nya bedömningsmetoder är något som kräver genomtänkta 
strategier och läraren har då en viktig roll.

Bedömningsmetoder
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Bedömning kan vara informell eller formell

Bedömning av kunskap i matematik har traditionellt mest skett i form av skriftliga prov 
som genomförs individuellt av elever under en begränsad tid. I forskning framhålls dock 
vikten av att bedömningen görs mer allsidig (Gipps, 1994; Black m.fl., 2003). 

Informell bedömning kan beskrivas som insamlande av information om elevers 
lärande, som sammanfaller med undervisningen utan att behöva avbryta inlärnings-
processen. Att vi bör se bedömning som en del i lärandet som ska integreras i 
undervisningen påpekas i nutida bedömningslitteratur (Dochy & McDowell, 1997; 
Shepard, 2000; Korp, 2003; Black m.fl. , 2003).

Genom att observera och fråga eleverna medan de är engagerade i olika matema-
tikaktiviteter kan läraren få ovärderlig information om elevernas visade färdigheter, 
matematiska resonemang och attityder. Läraren måste dock ha en klar uppfattning 
om vad han/hon vill bedöma och frågorna måste vara formulerade på ett sätt som 
gör att svaren ger önskad information (Hodgen & Wiliam, 2006). Denna form av 
bedömning anses ibland vara mer tidskrävande än skriftliga prov. Egentligen existe-
rar ingen skillnad mellan uppgifter som används för undervisning och uppgifter som 
används för bedömning. Det är lärarens roll som ändras, inte uppgifterna. I under-
visningen är läraren guiden – i bedömningen är läraren observatör. Läraren behöver 
inte heller ha samma roll för alla elever vid varje tidpunkt. En uppgift kan fungera 
som undervisning för vissa elever, men som bedömning för andra.

Formell bedömning kan definieras som ett bedömningstillfälle för hela klassen/
gruppen som till exempel avslutning på ett undervisningsmoment. Formell bedöm-
ning kan göras både på muntliga och skriftliga prestationer. 

Oavsett om bedömningen är formell eller informell måste bedömaren ha en stra-
tegi eller en metod för hur elevernas prestationer ska bedömas. Informationen som 
kommer fram vid bedömningen måste sedan dokumenteras och kommuniceras till 
alla berörda för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas. Läs mer om detta i kapitlet 
om dokumentation.

Beskrivning av bedömningsmetoder

Det finns flera olika bedömningsmetoder. Metoderna är antingen generella, det vill 
säga kan användas på många olika uppgifter, eller uppgiftsspecifika, det vill säga 
anpassade för en speciell uppgift. 

På flervalsfrågor eller uppgifter där endast ett kort svar ska ges bedömer vi oftast 
bara med rätt eller fel, men på uppgifter som inte bara tar hänsyn till svaret behövs 
metoder för att bedöma helheten. Vi kan i huvudsak skilja på två olika bedöm-
ningsmetoder då vi ska bedöma helheten, den holistiska och den analytiska. När 
bedömningen av ett arbete sker på basis av bedömarens helhetsintryck så kall-
las bedömningen holistisk eller global. Bedömningar som gäller olika delar av en 
process eller olika aspekter av en produkt kallas i stället för analytisk (Korp, 2003). 
Bedömningsmetoderna kan sammanfattas som i tabell 1.
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Tabell �. Bedömningsmetoder

Bedömning av helheten Generell Uppgiftsspecifik

Holistisk bedömning Vid generell holistisk bedömning 
grundar sig bedömningen på ett 
allmänt intryck av helheten. Be-
dömningsanvisningarna är skrivna 
så att de kan passa många olika 
uppgifter. 

Exempel på denna bedömning finns 
i Tabell 2, 3, 4 

Vid uppgiftsspecifik holistisk 
bedömning grundar sig också 
bedömningen på ett allmänt 
intryck av helheten, men bedöm-
ningsanvisningarna är anpassade 
efter en specifik uppgift.

Exempel på denna bedömning 
finns i Tabell 4

Analytisk bedömning Vid generell analytisk bedömning 
bedömer man delar av processen 
eller produkten var för sig. Bedöm-
ningsanvisningarna är skrivna så att 
de kan passa många olika uppgifter.

Exempel på denna bedömning finns 
i Tabell 5 och Bilaga 2

Vid uppgiftsspecifik analytisk 
bedömning bedömer man också 
delar av processen eller produk-
ten var för sig, men bedömnings-
anvisningarna är anpassade efter 
en specifik uppgift.

Exempel på denna bedömning 
finns i Bilaga 1 och 3

Både den holistiska och den analytiska bedömningen kan användas på enstaka 
uppgifter, hela prov eller olika projekt och de kan användas i såväl formativt som 
summativt syfte. Det är återkopplingen efter bedömningen som avgör om bedöm-
ningen är formativ eller summativ.

Holistisk bedömning med beskrivningar av kvalitativa nivåer

Bedömningen grundar sig på ett allmänt intryck av helheten. Denna bedömnings-
metod kan utföras på många olika sätt. Beroende på elevarbetets kvalitet placeras 
detta på en kvalitativ nivå i relation till kunskapskraven. Antalet nivåer kan variera. 
Nivån kan uttryckas med ord, betyg eller poäng. En delvis löst uppgift ger här ”del-
poäng”. Detta sätt att bedöma brukar i engelskspråkig litteratur kallas för Partial 
Credit och används i internationella undersökningar. Det finns mer att läsa om hur 
dessa undersökningar görs i ett kommande kapitel i denna bok. 

Genom att analysera en uppgift och elevarbeten till denna uppgift, kan man 
avgöra hur många kvalitativa nivåer som det är lämpligt att använda. Ibland räcker 
det med två nivåer men ofta behövs flera. Kvalitetsnivån kan till exempel uttryckas som 
ej godtagbart, godtagbart, bra eller utmärkt. Exempel 1 och 2 visar på några andra 
sätt att utrycka kvalitativa nivåer. Till varje nivå kan man göra ganska kortfattade 
beskrivningar eller mer utförliga och de kan också kopplas till kunskapskrav och 
kriterier.
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Tabell �. Holistisk bedömning exempel 1

Kvalitativ nivå på en laborativ uppgift eller ett projektarbete

Elevens arbete uppfyller de väsentligaste kraven.

Elevens arbete följer instruktionerna men arbetet behöver revideras.

Eleven behöver viss instruktion för att klara arbetet.

Eleven behöver betydande instruktioner för att klara arbetet.

Tabell �. Holistisk bedömning exempel 2

Kvalitativ nivå på en problemlösningsuppgift

Exemplarisk lösning

Godtagbar lösning men med smärre brister

Nästan godtagbar lösning men innehåller brister

Godtagbar ansats

Inget lösningsförslag

I tabell 4 finns ett exempel på hur man kan göra en holistisk bedömning av elev-
arbeten, både generellt och uppgiftsspecifikt. Här finns relativt omfattade beskriv-
ningar på fem olika kvalitativa nivåer. De generella beskrivningarna är gjorda för att 
passa alla typer av uppgifter. De uppgiftsspecifika beskrivningarna är anpassade till 
uppgiften om Andreas och Lisa. 

Andreas och Lisa fick båda löneförhöjning med lika många kronor vardera.  
Andreas höjning var 5 % och Lisas var 2,5 %. Undersök med beräkningar  
och resonemang för vilka löner detta kan vara möjligt. 

                                     

14 Nationellt prov Kurs A vt 2002

© Skolverket 14
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Tabell 4. Generell och uppgiftsspecifik holistisk bedömning

Kvalitativ nivå Generella beskrivningar Uppgiftsspecifika beskrivningar

5

Elevarbetet visar på en mycket god 
förståelse för problemet som är full-
ständigt utrett, redovisningen är klar 
och tydlig.

Elevarbetet visar på en mycket god 
förståelse för problemet. Elevens för-
klaring bygger på en generell lösning 
och redovisningen är klar och tydlig.

4

Elevarbetet visar på en mycket god 
förståelse för problemet. Elevens för-
klaring till att Lisa har dubbelt så hög 
lön från början bygger på flera exempel 
och beräkningar.  

3

Elevarbetet visar på en god förståelse 
för problemet, men kan innehålla 
mindre felaktigheter eller oklarheter i 
redovisningen.

Elevarbetet visar på en god förståelse 
för problemet. Elevens förklaring 
till att Lisa har dubbelt så hög lön 
från början bygger på något konkret 
exempel.  

2

Elevarbetet visar på förståelse för pro-
blemet. Förklaringarna är vaga, röriga 
eller ofullständiga.

Elevarbetet visar på förståelse för 
problemet, dvs att Lisa har dubbelt så 
hög lön från början, men förklaringarna 
är vaga eller ofullständiga.

1

Elevarbetet visar att eleven har någon 
inblick i problemet. Lösningen kan 
dock innehålla matematiska fel eller 
avslöjar luckor i resonemanget.

Elevarbetet visar att eleven har någon 
inblick i problemet till exempel att de 
inte har samma lön från början.

0 Det finns ingen lösning eller lösningen 
är helt felaktig eller irrelevant.

Det finns ingen lösning eller lösningen 
är helt felaktig eller irrelevant.

Nedanstående elevarbete skulle enligt den uppgiftsspecifika bedömningsanvisningen 
hamna på nivå 3.

    
Andreas = 5 %       Lisa = 2,5 %
Om Lisa har en lön på 30 000, får hon en löneökning på 750 kr

            = 300         300 . 2,5 = 750

Om Andreas har en lön på 15 000 kr, får han också en löneökning på 750 kr

            = 150         150 . 5 = 750

Eftersom hans löneökning är dubbelt så mycket som hennes, borde hennes lön vara 
dubbelt hans för att de ska kunna få lika mycket pengar i lönehöjningen.

30000
100

15000
100
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Fördelarna med den holistiska metoden är att den tillåter en relativt snabb bedöm-
ning av elevers arbete. Den fokuserar processen och inte bara svaret. Beskrivningarna 
för de olika kvalitativa nivåerna kan användas som stöd för bedömningen. Resultatet 
av bedömningen kan till elever ges kortfattat med en poäng/betygsnivå eller med en 
längre beskrivning av prestationen.

Nackdelarna med metoden är att den inte ger så stor hjälp att uppmärksamma 
elevarbetets styrkor och svagheter. Till exempel framgår det inte om det är brister i 
redovisningen eller hanterandet av det matematiska innehållet som avgör på vilken 
nivå elevarbetet blir placerat. 

I kapitlet Material för bedömningsdiskussioner längst bak i boken finns det fler 
elevarbeten till denna uppgift.

Analytisk bedömning 

För en uppgift vars lösning kan innehålla många olika angreppssätt är det svårt att 
täcka alla varianter med de holistiska bedömningsmetoderna. Då man gör en holistisk 
bedömning behöver man inte redovisa de ingående aspekterna. Motsatsen till detta 
är en analytisk bedömning där man bedömer delar av processen eller produkten var 
för sig. Denna bedömningsmetod lämpar sig också för bedömning av till exempel 
laborationer, muntlig kommunikation, projektarbeten, portföljer, ett helt prov eller 
ett kunskapsområde.

Analytisk bedömning fokuserar minst två olika aspekter som kan bedömas. Inom 
varje aspekt bedömer man kvaliteten i ett antal kvalitativa nivåer. De aspekter som 
bedöms kan vara olika beroende på bedömningssituationen (enskilt arbete, projekt, 
portfölj eller grupparbete) och redovisningsformen (muntligt eller skriftligt). Aspek-
terna kan också vara olika beroende på syftet med bedömningen (summativt eller 
formativt) och de kan uttryckas olika beroende på om bedömningen ska användas 
av elever eller bara av lärare.

Följande exempel bedömer olika aspekter av matematisk kompetens. Med hjälp 
av en skala tilldelas poäng inom de olika aspekterna. Resultatet av bedömningen 
kan beskrivas med en poängsumma (t.ex. 5), men ger ett tydligare resultat med en 
kombination av poäng (t.ex. 2-2-1).
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Tabell 5. Analytisk bedömning

Aspekter Nivå Analytisk poängsättning

Matematisk kunskap
0:

Elevarbetet visar att det finns brister i elevens begreppsförståelse 
eller allvarliga fel görs vid beräkningarna.

1:
Elevarbetet visar någon begreppsförståelse och arbetet kan 
innehålla räknefel.

2:
Elevarbetet visar god begreppsförståelse men kan innehålla min-
dre allvarliga räknefel (slarvfel).

3:
Elevarbetet visar mycket god begreppsförståelse, beräkningarna 
är korrekta och den matematiska terminologin lämplig och kor-
rekt.

Strategisk kunskap 0: Gör inget försök eller använder en helt olämplig strategi.

1:
Använder en lämplig strategi för de delar av problemet som 
tolkats korrekt.

2:
Använder en lämplig strategi eller använder en strategi som 
kunde ha lett till en lösning om den används korrekt.

3: Använder om det är lämpligt en generell metod.

Kommunikation 0: Redovisningen är mycket knapphändig och svår att tolka.

1: Redovisningen är möjlig att följa. 

2: Välstrukturerad och fullständig redovisning. 

Med utgångspunkt i matematikdidaktisk forskning kan många olika aspekter/kom-
petenser vara intressanta, till exempel begreppskompetens, beräkningsmetoder, stra-
tegier, resonemang, slutsatser, matematiskt språk, hjälpmedel och redovisning. 

Analytisk bedömning kan ge en diagnostisk information eftersom man kan 
beskriva elevers kunskapsprofil med både vilken kunskap som eleven visat, vilka 
”missuppfattningar” eleven visat och sådant som elevens lärande behöver fokusera 
på framöver. Metoden kan också användas för att ge eleverna återkoppling på deras 
visade kompetens inom speciella delar av problemlösningen (ett exempel på detta 
finns i bilaga 1). Andra fördelar är att bedömningsmetoden ger möjlighet att lägga 
olika vikt vid de aspekter som används. Men om man, som i exemplet ovan, sum-
merar den analytiska bedömningen till poäng och/eller betyg förlorar man en del av 
dess fördelar (Gipps, 1994). 

Holistisk bedömning är ofta tidsbesparande för bedömaren, men analytisk 
bedömning ger oftast mer detaljerad information som kan vara användbar för att 
förbättra instruktionen och kommunikationen med elever (Korp, 2003; Kjellström, 
2005). 

I engelskspråkig litteratur används begreppen Rubrics eller Scoring Rubrics. Inom 
dessa begrepp ryms de ovanstående beskrivna bedömningsmetoderna. Enligt 
Shepard (2000) har den mest tydliga nya tekniken för att bedöma öppna uppgifter 
och komplexa processer varit utvecklandet av Scoring Rubrics. Oftast omsätts 

Prim IIII _Inlaga_ok.indd   37 10-10-08   00.29.19



�8    I    MATEMATIKDIDAKTISKA TEXTER • DEL 4

bedömningen med hjälp av en Rubric i en eller flera poängsummor. Förespråkarna 
av Scoring rubrics menar att de passar bäst i ett kriterierelaterat bedömningssystem 
(Moskal, 2000).

Den analytiska bedömningen i tabell 5 skulle också kunna skrivas i matrisform. 
En bedömningsmatris innehåller fyra viktiga element: aspekter, definition av aspek-
terna, skala med nivåer och beskrivningar av de olika kvalitativa nivåerna. Skalan 
kan vara numerisk, kvalitativ eller en kombination av båda. 

I den vänstra kolumnen står de olika aspekter som ska bedömas. I denna matris 
saknas definition av aspekterna. I den övre raden finns de olika kvalitativa nivåerna. 
Även dessa kan benämnas på olika sätt och vara olika till antalet. För varje aspekt 
finns en beskrivning för varje kvalitativ nivå. 

Tabell 6. Bedömningsmatris

Ej godtagbart Påbörjat Godtagbart Utmärkt

Matematisk 
kunskap

Elevarbetet 
visar att det finns 
brister i elevens 
begreppsförstå-
else eller allvar-
liga fel görs vid 
beräkningarna.

Elevarbetet visar 
någon begrepps-
förståelse och 
arbete kan inne-
hålla räknefel.

Elevarbetet visar 
god begreppsför-
ståelse men kan 
innehålla mindre 
allvarliga räknefel 
(slarvfel).

Elevarbetet visar 
mycket god be-
greppsförståelse, 
beräkningarna är 
korrekta och den 
matematiska 
terminologin läm-
plig och korrekt.

Strategisk 
kunskap

Gör inget försök 
eller använder 
en helt olämplig 
strategi.

Använder en 
lämplig strategi 
för de delar av 
problemet som 
tolkats korrekt.

Använder en 
lämplig strategi 
eller använder en 
strategi som 
kunde ha lett till 
en lösning om den 
används korrekt.

Använder om det 
är lämpligt en 
generell metod.

Kommunikation
Redovisningen är 
mycket knapp-
händig och svår 
att tolka.

Redovisningen är 
möjlig att följa.

Välstrukturerad och fullständig 
redovisning. 

Matrisen blir tydligare om aspekterna definieras tydligt och den blir enklare att an-
vända om aspekterna inte överlappar varandra. Forskning visar också att en mer 
strukturerad bedömningsanvisning ökar sannolikheten att två olika bedömare blir 
överens vid bedömning av ett mer omfattande elevarbete. (Brown, 1992; Shavelson 
m.fl., 1992).

I bilaga 2 finns en matris där aspekterna utgörs av kompetenser i matematik. 
Kompetenserna har valts så att överlappningen minimeras och aspekterna tydligt 
definieras. Matrisen utarbetades av PRIM-gruppen i projektet MyrA (Matematik i 
yrkesämnen) – Samverkan i bedömning (www.prim-gruppen.se), men har här modi-
fierats något. 

Aspekter

Kvalitativa       
nivåer
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De matriser som beskrivits kan användas för att bedöma elevernas skriftliga arbete 
med någon speciell uppgift eller att bedöma elevers visade kunskap i slutet av ett 
avsnitt. Bedömningen kan då ha ett summativt syfte. Men matriser kan användas i 
många andra situationer och på många olika sätt. De fyller kanske en bättre funktion 
om de används formativt, det vill säga om de används för att följa och stödja en elevs 
utveckling i ett ämne. I matrisen bör då inte finnas några poäng eller betygsnivåer 
(Hodgen & Wiliam, 2006). I bilaga 1 finns ett exempel där en matris används for-
mativt.

Bedömningsmatrisen kan också riktas direkt till eleven. Exempel på sådana matri-
ser finns från Illinois (www.iste.state.il.us/assessment/math.htm). Aspekterna är där:
– Kan du det här? (matematisk kunskap)
– Hur planerar du? (strategisk kunskap)
– Hur förklarar du? (kommunikation)

En sådan matris kan användas som en utvecklingsprofil för eleven, som lärare och 
elev ansvarar för tillsammans. Efter att eleven genomfört ett projekt, ett prov eller 
ett grupparbete kan eleven och läraren, var för sig, markera var i matrisen elevens 
prestationer hör hemma. Dessa markeringar kan sedan användas som underlag för 
diskussioner mellan läraren och eleven om elevens utveckling (Kjellström, 2005).

Uppgiftsspecifika system

Bedömningsanvisningar kan, som tidigare visats, skrivas speciellt till varje uppgift. 
Exempel på sådana bedömningsanvisningar finns t.ex. i de nationella proven (www.
prim-gruppen.se). I bilaga 3 finns en uppgiftsspecifik bedömningsmatris som 
används i ett nationellt kursprov och i tabell 4 finns en uppgiftsspecifik holistisk 
bedömning till uppgiften om Andreas och Lisa. Uppgiftsspecifika system har också 
nackdelar. De är tidskrävande att utarbeta eftersom man för varje ny uppgift skapar 
en specifik anvisning och det kan bli problem att jämföra olika uppgifter. Ska till 
exempel en ”svårare” eller mer arbetskrävande uppgift ge fler nivåer/poäng? Fördelen 
med uppgiftsspecifika bedömningsanvisningar är naturligtvis att bedömaröverens-
stämmelsen blir större, vilket ökar likvärdigheten vid bedömningen.

Avslutningsvis

Bedömningen av elevers visade kunskap måste utformas som en konsekvens dels av 
hur man anser att lärande sker, dels vad som utgör progressionen i överenskomna 
kunskapskrav. Lärande kan definieras som en kvalitativ förändring och inte bara en 
kvantitativ förbättring. Vi lär oss inte bara mer utan vi lär oss också att förstå saker 
på ett djupare plan. Till detta kan läggas hur synen på matematisk kompetens har 
utvecklats. Matematisk kompetens är så mycket mer än att behärska ett visst ma-
tematiskt innehåll i olika situationer och kunna utföra beräkningar. Det är också 
väsentligt att kunna kommunicera sin kunskap, att kunna presentera lösningar 
och resultat på olika sätt – i handling, bild, tal, skrift och med symboler. Till 
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detta kommer att kunna använda relevanta strategier, modeller och metoder samt 
att kunna analysera, reflektera och kritiskt granska. 

Vilken bedömningsmetod man väljer beror på syftet med bedömningen och på 
typen av uppgift. Väljer man en holistisk bedömning ingår att bestämma hur många 
kvalitativa nivåer man kan beskriva för just den uppgiften. Väljer man en analytisk 
bedömning ingår att tänka över hur många och vilka aspekter som är meningsfulla 
att använda och hur många kvalitativa nivåer man kan beskriva för varje aspekt.

Elever måste ha en klar förståelse av de kriterier som deras arbete kommer att utvär-
deras utifrån. Shepard (2000) betonar att eleverna behöver förstå målen och bedömnings-
procedurerna, som medel för att utveckla sin förmåga att se sitt eget lärande. Kriterierna 
för bedömningen måste göras explicita och så tydliga att eleverna förstår dem (Gipps, 
1994). Genom att ge eleverna tillgång till bedömningsaspekterna tillgodoser man rätt-
visekraven. Men ännu viktigare är att det hjälper eleverna att utveckla en förståelse av 
uppgiften/ämnet. Ett led i att få eleverna att få syn på sin egen kunskapsutveckling 
är att låta elever bedöma sina egna arbeten med samma bedömningsinstrument, som 
läraren använder. Läs mer om detta i kapitlet om elevmedverkan.

Kunskap beskrivs bäst med någon typ av ”profil” eftersom mycket av informa-
tionen försvinner vid aggregering (till exempel sammanslagning av poäng från olika 
aspekter). En mycket viktig aspekt är hur en bedömning presenteras. Gipps menar 
att ett resultat i form av en poängsumma eller en bokstav är långt ifrån en strävan att 
beskriva elevers prestationer i termer av vad de kan. Det visar inte heller komplexi-
teten hos det som är avsett att bedömas. Vi måste alltså ta fram alternativa vägar att 
presentera resultat från en bedömning. I kapitlen om dokumentation och elevmed-
verkan behandlas detta utförligare.

Förslag till diskussioner/aktiviteter:

Med utgångspunkt i några uppgifter:
• Pröva någon/några av uppgifterna som finns i denna bok med dina elever.   
 Diskutera med eleverna och dina kollegor hur elevernas arbete kan bedömas. 

Med utgångspunkt i dina egna elevers arbeten eller de avskrivna elevarbetena i kapitlet 
Material för bedömningsdiskussioner: 

• Bedöm elevarbeten med de två olika bedömningsmetoderna (holistisk 
 respektive analytisk). Vilken metod fungerade bäst? Varför?
• Välj en uppgift. Hur många kvalitativa nivåer finns det möjlighet att visa 
 vid arbete med uppgiften? Hur många kvalitativa nivåer kan du finna bland  
 elevarbeten till uppgiften?
• Gör med stöd av analysen av antalet kvalitativa nivåer en uppgiftsspecifik   
 bedömningsanvisning. Välj själv om du vill använda holistisk eller analytisk  
 bedömning. 
• Använd matriserna i bilaga 2 och bilaga 3 vid bedömning av elevarbeten till  
 ”Omkrets och area” i kapitlet Material för bedömningsdiskussioner. Vilken 
 matris fungerade bäst? Varför? Diskutera vilken som är bäst att använda 
 beroende på syftet med bedömningen.
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Din uppgift är att undersöka trianglar. Alla trianglar som du undersöker ska ha 
en sida som är 6,0 cm och höjden mot denna ska vara 4,0 cm.

• Rita en spetsvinklig, en rätvinklig och en trubbvinklig triangel med dessa mått.
• Mät sidorna och beräkna dina trianglars omkrets och area. Vilka slutsatser   
 drar du utifrån dina beräkningar?
• Rita och bestäm sidornas längd i den triangel som har minsta möjliga omkrets.  
 Hur lång är denna omkrets? Motivera också varför du valt denna triangel.
• Finns det ett största möjliga värde på omkretsen av en triangel med ovan- 
 stående mått? Hur ser i så fall en sådan triangel ut?  

15 Nationellt prov Kurs A vt 1995

 © Skolverket 15

Bilaga 1
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Elevarbetet är bedömt med stöd av en förenklad generell bedömningsmatris. Läraren 
har gett eleven gensvar i kommentarer till eleven.

Bedömningen avser Kvalitativa nivåer

Lägre Högre Kommentarer till eleven

Metodval och 
genomförande

Påbörjar

            X

Genomför Utvecklar Du ritar tre olika trianglar, vet 
vad de kallas och beräknar 
area och omkrets korrekt. 
Jämför trianglarnas omkrets. 
Vad ser du?

Du skriver att arean alltid är 
lika stor, men du förklarar inte 
varför.

Det du redovisar är tydligt 
och figurerna är ordentligt 
ritade med linjal. Hur placerar 
man höjden i en trubbvinklig 
triangel?

Resonemang 
och analys

Påbörjar

X

Visar Förklarar 

Redovisning och 
matematiskt språk

Ofullstän-
digt

Godtagbart

X

Tydligt  
och korrekt
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Generell bedömningsmatris från MyrA                          Bilaga 2

Förmågor/kompetenser A C E

Begreppslig kompetens 
Eleven fördjupar och utvecklar 
förståelse för matematiska 
begrepp och storheter i olika 
situationer samt utifrån vanliga 
storheterna tillägnar sig 
referensramar i karaktärsämnet. 
Detta inbegriper att använda, 
beskriva, analysera och definiera 
begrepp men också att jämföra 
olika begrepp/storheter och 
se samband mellan dessa. 
Kunskaper om enheter och 
enhetsbyten hör också hit.

eleven definierar 
några i kursen 
ingående begrepp 
samt tydligt beskriver 
begreppens innebörd 
och eventuella 
samband med andra 
begrepp 

eleven använder 
för kursen centrala 
begrepp i olika 
situationer och kan 
ge en ungefärlig 
innebörd av 
begreppen 

eleven använder 
för kursen 
centrala begrepp 
i enkla situationer 
relaterade till 
såväl tillämpningar 
i matematik 
som vardagsliv 
samt använder 
med säkerhet 
förekommande 
storheter med 
tillhörande enheter 

Strategisk kompetens 
Eleven analyserar problem 
och väljer metod/modell vid 
problemlösning.  I förmågan 
ingår också att jämföra, granska 
och utveckla metoder/modeller 
samt bedöma rimlighet.

eleven analyserar pro-
blemen, väljer där så 
är lämpligt generella 
lösningsmetoder, 
modellerar komplexa 
problem och värderar 
kritiskt sina resultat 
och använda 
metoder/modeller 

eleven väljer lämpliga 
metoder för olika 
typer av problem, 
modellerar enkla 
situationer samt 
värderar sina resultat 
i de olika fallen 

eleven väljer metod 
för rutinuppgifter och 
avgör om resultatet är 
rimligt 

Beräkningskompetens  
Eleven väljer, använder och 
hanterar procedurer med eller 
utan tekniska hjälpmedel. 
I denna förmåga ingår att 
effektivt behärska olika slags 
rutinuppgifter. Vidare ingår 
att flexibelt och med omdöme 
hantera tekniska hjälpmedel.

eleven visar god 
förståelse för olika 
procedurer samt med 
säkerhet hanterar 
aritmetiska och 
algebraiska uttryck 

eleven visar säkerhet 
vid hantering av 
procedurer och 
väljer självständigt 
och med omdöme 
beräkningsmetod och 
tekniska hjälpmedel 
samt hanterar arit-
metiska och enklare 
algebraiska uttryck 

eleven hanterar 
procedurer, som är 
nödvändiga för att 
lösa rutinuppgifter, 
såväl med som utan 
tekniska hjälpmedel 

Argumentations- och 
kommunikationskompetens 
Eleven för matematiska reso-
nemang, argumenterar logiskt 
och reflekterar i tal och skrift. 
Eleven troliggör och genomför 
bevis. Eleven kommunicerar och 
diskuterar i tal och skrift och 
tolkar, förklarar och använder 
matematiska symboler. I för-
mågan ingår också att presentera 
och förklara andra representa-
tionsformer, som grafer, diagram.

eleven argumenterar 
för sina lösningar 
och matematiska 
påståenden med 
ord och med hjälp 
av matematiska 
symboler samt 
använder skriftligt, 
muntligt och i 
handling ett lämpligt 
matematiskt språk 

eleven följer och 
prövar andras 
förklaringar, tolkar 
och formulerar 
matematiska 
uttryck, har ett 
relevant matematiskt 
språkbruk, samt 
redovisar med logiska 
resonemang sina 
lösningar och resultat 
muntligt, skriftligt 
och i handling 

eleven tolkar enklare 
matematisk text 
och förklarar med 
vardagligt språk sina 
lösningar och resultat 
muntligt, skriftligt 
och i handling
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Uppgiftsspecifik bedömningsmatris till uppgiften ”Omkrets och area”           Bilaga 3

Bedömningen avser Kvalitativa nivåer

Lägre Högre

Metodval och  
genomförande
I vilken grad eleven 
kan tolka en problem-
situation och lösa olika 
typer av problem.

Hur fullständigt 
och hur väl eleven 
använder metoder och 
tillvägagångssätt som 
är lämpliga för att lösa 
problemet.

Eleven ritar de tre 
namngivna figurerna och 
bestämmer sidlängden i 
resp. figur. 
 

Minst två areor 
godtagbart beräknade 
t.ex. genom att räkna 
rutor eller mäta i figur. 
 
1/0                        2/0

Samtliga namngivna 
figurers areor godtagbart 
beräknade.
  
 

Eleven beräknar med en 
algebraisk metod arean 
för triangeln. 
 
 
3/0                         3/1

Elevarbetet visar 
kunskap om regel-
bundna sexhörningar 
som möjliggör en 
algebraisk lösning. 

Eleven ritar ytterligare 
en figur som styrker 
hypotesen och beräknar 
arean av sin valda figur. 
 
 3/2                       3/3

Matematiska  
resonemang
Förekomst och kvalitet  
hos värdering, analys, 
reflektion, bevis och  
andra former av mate-
matiska resonemang.

Eleven visar någon 
reflektion t.ex. att 
kvadraten har större area 
än triangeln.

 
 

1/0

Eleven drar en slutsats 
om arean som gäller för 
regelbundna mång-
hörningar t.ex. att 
antalet hörn har bety-
delse för areans storlek. 

1/1

Eleven väljer lämplig 
figur utifrån sin hypotes 
och verifierar denna 
utifrån sina beräkningar.

 
 

1/2

Redovisning och  
matematiskt språk
Hur klar, tydlig och 
fullständig elevens 
redovisning är och hur 
väl eleven använder 
matematiska termer, 
symboler och konven-
tioner.

Redovisningen är möjlig 
att förstå och följa men 
omfattar endast en del 
av problemet och det 
matematiska språket 
kan vara torftigt och 
ibland felaktigt.

1/0

Redovisningen är lätt att 
följa och förstå och det 
matematiska språket är 
acceptabelt. Figurerna 
är tydliga och måttsatta.

 

 
1/1

Redovisningen är väl-
strukturerad, fullständig 
och tydlig. Det matema-
tiska språket är korrekt 
och lämpligt.

 

 
1/2

Prim IIII _Inlaga_ok.indd   45 10-10-08   00.29.22



46    I    MATEMATIKDIDAKTISKA TEXTER • DEL 4

 
En viktig del i lärandeprocessen är att ha en realistisk uppfattning om sin egen kun-
skap, vad jag kan och vad jag behöver lära. Självvärdering är ett sätt ta reda på detta 
och ingår som en del i formativ bedömning, det vill säga bedömning för lärande. I 
självvärdering kan ingå både produktmål, hur väl jag kan ett kunskapsområde, och 
processmål, hur jag lär mig. 

De allra flesta elever kan inte själva tillägna sig god kunskap i matematik bara 
med en lämplig lärobok. Läraren är den ”professionelle” som känner till kunskaps-
området och kan anvisa lämpliga vägar till innehållet, även om det är eleverna som 
måste vara de aktiva i lärandeprocessen. Läraren kan ställa de utmanande frågorna 
som hjälper till att medvetandegöra eleverna eller får eleverna att uppmärksamma 
eventuella missuppfattningar. Lärarens uppgift blir att stödja eleverna att upptäcka 
vad de kan, medvetandegöra dem om vägen mot målet och handleda längs denna. 
Återkoppling till eleverna blir ett viktigt inslag i detta arbete (Hodgen & Wiliam, 
2006). Dialogen med eleverna ger också läraren återkoppling. Denna återkoppling 
ger läraren, förutom information om kvaliteterna i elevernas visade kunskaper, också 
information om lämpligt innehåll i den fortsatta undervisningen.

Att vara medveten om vad som ska läras innebär bland annat att eleverna måste 
vara insatta i målen för lärandet. Det är inte tillräckligt att läraren vid starten av en 
kurs/avsnitt visar och beskriver innehållet för eleverna. Eleverna behöver få möjlighet 
att diskutera innehållet och få målen konkretiserade under hela undervisningstiden 
för att innehållet ska tydliggöras. Samtidigt som läraren försöker skapa en genom-
skinlig undervisningsprocess gäller det att försöka få eleverna att ta ett större eget 
ansvar för sitt lärande. Det låter sig lätt sägas men är betydligt svårare att genomföra. 
Processen behöver ske successivt med varierande arbetsformer. Det går naturligtvis 
inte att föreskriva en specifik arbetsgång, utan endast ge förslag på olika arbetsinslag 
eftersom vägarna är många. Arbetsformerna måste varieras utifrån elevernas ålder, ti-
digare erfarenhet, lärstrategier och kunskapsinnehåll. I denna process ligger lärarens 
fokus på eleverna och deras kunskap. Det gäller att möjliggöra för eleverna att bli 
medvetna om sin egen kunskapsutveckling. 

Ett annat steg i att synliggöra lärprocessen är att tydliggöra bedömning och 
betygskriterier/kunskapskrav. Genom att ge eleverna tillgång till bedömningsaspekt-
erna hjälper man dem att bli delaktiga i ämnet och ta ansvar för det egna lärandet. 
Eleverna ges då möjligheter att lära sig vad kriterierna/kunskapskraven betyder och 
även ifrågasätta dem och dessutom kunna använda dem inom olika kunskapsområ-
den för att värdera sitt eget arbete. Att engagera eleverna i diskussioner kring bedöm-
ning av kvaliteter och få dem att reflektera över sin lösning kan hjälpa eleverna att se 

elevmedverkan

Prim IIII _Inlaga_ok.indd   46 10-10-08   00.29.22



MATEMATIKDIDAKTISKA TEXTER • DEL 4    I    47

en fördjupning eller utveckling av det konkreta matematikinnehållet. Att bara dela 
ut explicita kriterier möjliggör inte lärande. Det är viktigt att kriterierna inte bara 
införs automatiskt och används mekaniskt, det vill säga utan reflektion (Claxton, 
1995). För att eleverna ska kunna vara delaktiga och få inflytande över sitt eget 
lärande behöver de utveckla en kunskap om sitt eget lärande, det vill säga sin meta-
kognitiva förmåga. Det krävs därför att eleverna får tid att arbeta med att utveckla 
denna förmåga. 

I England har Hogden och Wiliam (2006; se också i svensk översättning i 
Utbildningsförvaltningen Stockholm stad, 2009) arbetat med en grupp lärare i 
matematik för att öka de formativa inslagen i matematikundervisningen. Arbetsfor-
mer och erfarenheter har de bl.a. beskrivit i Mathematics inside the black box. Där 
presenteras nedanstående punkter som grunder för lärande:

• Börja där eleven befinner sig
• Eleven måste vara aktiv
• Eleven måste samtala om sina uppfattningar i matematik
• Eleven måste förstå syftet med det som ska läras
• Feedback ska visa eleven hur hon/han kan förbättra sig

Dessa fem punkter är starkt relaterade till elevmedverkan i undervisningen, inte 
minst i bedömningen. I projektet Min egen matematik (MiMa) som PRIM-gruppen 
genomfört tillsammans med lärare som undervisar från och med årskurs 2 till och 
med gymnasieskolan (www.prim-gruppen.se) hämtade vi vid starten de formativa 
undervisningsidéerna från Norge. På senare år har vi upptäckt att många konkreta 
undervisningsuppslag är mycket likartade de engelska. Här följer ett antal konkreta 
exempel på elevmedverkan i matematik. Många av dessa är hämtade från MiMa-
projektet.

Arbetsformer med formativa inslag

I det följande beskriver vi arbetsformer med formativa inslag där elevers möjligheter 
till medverkan är stora.

Elevröster på lektionerna
För att skapa en genomskinlig lärprocess krävs diskussioner. I ett klassrum där kli-
matet är tillåtande kan en fråga eller ett felaktigt svar ge upphov till att eleverna får 
fundera vidare över innehållet. Det korrekta svaret blir inte det viktigaste utan i 
stället vägen eller vägarna dit. Det enskilda ”tysta räknandet”, som ökat i svenska 
klassrum enligt undersökningar (Skolverket, 2004), behöver brytas. Om alla elever 
ska få möjlighet att höras krävs att arbetsformerna utvecklas. Ofta går det inte att 
genast kräva svar på en ställd fråga. Svaren blir då troligen korta, ett eller ett par ord. 
Till de flesta frågor i matematik krävs att eleverna får arbeta, tänka efter och först där-
efter besvara frågan. Lärare, som ändrat arbetssätt och låter eleverna först arbeta och 
därefter kommentera eller besvara uppgifterna, beskriver hur elevsvaren förändras. 
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Svaren blir längre och därmed utförligare. En elev som förklarar ett begrepp eller ett 
problem för en kamrat, kan också hjälpa sig själv. Då eleven ger sin förklaring till 
kamraterna kan också innehållet bli mer tydligt för den elev som förklarar. Muntliga 
diskussioner på lektionerna ger också både lärare och elever information om hur 
eleverna kan hantera till exempel begrepp. 

Klassrumsarbetet kan organiseras på ett sådant sätt att alla elever ges möjlighet att 
presentera sina tankar och ta del av andras tankar, även om antalet elever är 25–30 
stycken. Detta innebär att elev – elev kommunikationen måste användas mer, då 
lärare – elev kommunikationen är begränsad. En 40-minuters lektion med 30 elever 
kan inte ge en lärare mycket ”lyssnartid”. Klassen kan till exempel delas upp i grup-
per om fyra till sex elever. Varje elev får sedan presentera sina tankar kring uppgiften 
inför gruppen innan gruppen gemensamt föreslår sin lösning. Att låta alla grupperna 
redovisa är inte alltid nödvändigt. Vissa gånger är det kanske lämpligt, medan det vid 
andra tillfällen räcker att någon grupp redovisar, om arbetet i grupperna är ganska 
likvärdigt. Att lotta redovisningsgrupp med en tärning är en metod. Medan grup-
perna arbetar har läraren möjlighet att ta del av de olika gruppernas arbete. Detta 
ger också läraren möjlighet att styra vilka grupper som redovisar, för att belysa den 
aktuella frågeställningen ur olika synvinklar.

Självvärdering och andra arbetsformer 
Ett värderingsschema är ett formulär som ger eleven möjlighet att ta ställning till 
sin kunskap inom ett område. Eleverna kan ange hur säkra/osäkra de känner sig i 
några olika matematiska situationer. Läraren kan välja situationer som stämmer med 
aktuellt arbetsområde och eleverna kan på en skala markera i vilken grad de känner 
sig säkra eller osäkra. Då innehållet för området tydliggörs, får eleverna reflektera 
över vilken kunskap de är säkra på, vad de behöver arbeta mer med och vilket nytt 
kunskapsinnehåll som ska ingå. Värderingen kan ske i samband med planering av ett 
nytt område eller en bit in i området. Här ges ett exempel på delar av ett värderings-
schema i geometri från åk 6-9. 

Jag kan Osäker Bör lära mig

Trianglar:  Beräkna arean 

Trianglar:  Beräkna omkretsen 

Cirkel:  Beräkna area 

Cirkel:  Beräkna omkrets

Enheter:  Ex : Skriv 60 cm2 i kvadratdecimeter.  

Skala: Ex : En kvadrat har sidan 9 cm. Avbilda den i skala 1:3. 
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Värderingsschemat kan utökas med en kolumn, där information om hur respektive 
rads kunskapsinnehåll går att inhämta, till exempel förslag på uppgifter som eleven 
kan arbeta med. 

En annan form av självvärdering är att eleverna får ett antal frågor att svara på. 
De kan handla om vad eleverna kan inom det aktuella området och vad eleverna 
anser att de behöver lära sig. Eleverna kan i samband med detta sätta upp konkreta 
mål för sitt lärande, ange vilken hjälp de ser sig behöva och hur arbetet planeras 
att gå till. Syftet kan vara att eleverna skriver tankar kring sitt lärande, hur de upp-
lever sin kunskap i matematik och får hjälp att synliggöra matematikinnehållet, 
men också att gå tillbaka och reflektera. Skrivandet är ett sätt att få ”syn” på sitt 
arbete.

Här följer några olika exempel på frågor som är lämpliga att besvara i slutet av 
ett arbetsområde;

• Vilka mål har du satt upp? Har du nått de mål du har satt? 
• Vad var svårt? Varför var det svårt? 
• Hur bedömer du själv din egen arbetsinsats vid 
 a) läxor? b) skriftligt lektionsarbete? c) muntligt lektionsarbete? 
• Vad är viktigt för dig nu när du ska planera ett nytt område?

En arbetsform är att låta eleverna själva eller i par formulera en lätt och en svår upp-
gift inom ett angivet område. Läraren får då en bild av vad eleverna tycker är lätt 
respektive svårt, samtidigt som eleverna ges möjlighet till reflektion. Till uppgiften 
hör att eleverna ska presentera lämpliga lösningar till sina uppgifter. I uppgiften bör 
ingå att eleverna motiverar varför uppgiften är lätt respektive svår. Uppgifter och lös-
ningar kan också användas bland övriga elever som arbetar med kunskapsområdet. 
Arbetet kan utvecklas genom att uppgifter och lösningar diskuteras och jämförs med 
kunskapskraven. En variant på att bearbeta kunskapskraven är att låta elever göra en 
lösning som uppfyller kriterier för högsta betyget, utifrån en uppgift med bedöm-
ningsanvisningar från ett frisläppt nationellt kursprov eller ämnesprov. Arbetet bör 
naturligtvis följas av diskussioner.

Eleverna kan också jämföra olika lösningar till samma problem. Lösningarna kan 
vara hämtade från den egna gruppen eller komma från annat håll. Diskussionerna 
kan till exempel visa att uppgiften går att lösa på flera sätt, metoderna kan jämföras 
och kvalitativa skillnader belysas.

Elevbok är ett annat hjälpmedel för att bearbeta matematikinnehållet, men också 
ett sätt att gå tillbaka och reflektera. Skrivandet är här ett hjälpmedel för lärandet. 
En anteckningsbok eller papper i en pärm kan utgöra grunden. Syftet är att eleverna 
skriver ner tankar, ord, begrepp och regler som de vill ha som stöd och hjälp i mate-
matik. I avsnittet Dokumentation behandlas arbete med elevbok utförligare. 

Elevmedverkan vid prov

Det används mycket tid, åtminstone för lite äldre elever, till olika skriftliga prov 
i matematik. Ett prov kan också användas i formativt syfte, antingen före, under 
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eller efter provet. På så sätt kan både lärares och elevers arbetsinsatser i samband 
med proven bättre tas tillvara. 

Före provtillfället
Att arbeta formativt före ett provtillfälle innebär inte att eleverna ska tränas på upp-
gifter som är nästan identiska med provuppgifterna, till exempel att ett tal är utbytt 
mot ett annat. I engelskspråkig litteratur går det under benämningen ”teaching for 
the test”. Provresultatet säger då inte om eleverna kan kunskapsinnehållet eller bara 
har lärt sig ”hur man gör” utifrån övningarna. Det är en annan sak när eleverna före 
provtillfället arbetar med olika uppgifter inom matematikområdet som ska prövas. 
Det är skillnad mellan att arbeta med likartade eller identiska uppgifter.

Flera av de tidigare beskrivna skriftliga arbetsformerna lämpar sig väl före ett 
prov. Till exempel att låta eleverna göra en självvärdering eller skapa egna uppgifter 
till ett eller flera matematikområden, som ska prövas. Eleverna kan även arbeta med 
innehållet genom att göra en ”fusklapp” till provet, vars storlek bestämts gemensamt, 
t.ex. en halv A4 på båda sidor. Eleverna tvingas då fundera över vilket innehåll de 
är säkra på, detta kan då utelämnas på ”fusklappen” och vad de behöver hjälp med. 
Naturligtvis påverkas frågeställningarna vid provtillfället av att en ”fusklapp” är till-
låten. Om läraren samlar in både själva elevarbetet och ”fusklappen” ges möjlighet 
för läraren att jämföra dokumenten. Erfarenheter från MiMa-projektet har visat att 
trots att ”fusklappen” innehåller information lämplig för att lösa en uppgift är det 
inte självklart att eleven använder denna.

Under provtillfället
Under själva provtillfället kan eleverna göra en självvärdering och/eller besvara några 
reflekterande frågor. En enkel självvärdering är att låta eleverna ringa in de lösningar 
som de är säkra på. Som lärare har man då möjlighet att följa upp och efteråt föra en 
dialog med eleven kring resultatet om skillnaden är stor i ena eller andra riktningen, 
det vill säga om eleven underskattar eller överskattar sin kunskap inom området. Att 
utöver matematikuppgifterna även ställa någon fråga kring elevernas uppfattning om 
sin kunskap gör att eleverna stannar upp i lösandet och reflekterar över sitt arbete. 
Frågor som: ”Vilken lösning är du mest nöjd med? Varför?”, kan ges i samband med 
ett prov och dessa frågor kan sedan eventuellt upprepas då provet har återlämnats.

Efter provtillfället
Flera av lärarna i MiMa-projektet låter ibland eleverna själva ”rätta” sina prov. Syftet 
är att låta eleverna reflektera över vad de kan respektive inte kan. Läraren bedömer 
provet men gör inga anteckningar på elevernas prov, utan fyller i en blankett där 
resultatet antecknas uppgift för uppgift. På en efterföljande matematiklektion 
bedömer eleverna själva sina prov. Som underlag till arbetet får eleverna bedöm-
ningsanvisningar med eventuella lösningsförslag samt en blankett där de antecknar 
sin bedömning. Därefter jämför lärare och elev resultatet av de båda bedömning-
arna. Erfarenhet har visat att resultatet av de båda bedömningarna oftast stämmer 
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väl överens, men det är inte ovanligt att eleverna är något ”hårdare” än läraren i sin 
bedömning. Vid det efterföljande samtalet blir det också naturligt att tillsammans 
med varje elev sammanfatta och reflektera över frågor som; ”Vad är jag säker på? Vad 
är jag osäker på? Varför? Vilka arbetssätt tar jag med mig till nästa arbetsområde?”. 
Att arbeta så har upplevts positivt av både lärare och elever. En elev kommenterar 
arbetsformen så här;” Man tvingas analysera sina fel och se dem, istället för att säga 
’Aha, 5 fel’ och sen inte tänka mer på saken”. Många lärare vittnar också om att 
elever blir mer medvetna om redovisningen. Då elever, efter några dagar, inte förstår 
sin egen förklaring till en uppgift, har de lättare att acceptera att inte heller läraren 
förstår förklaringen. Det tar tid att låta elever bedöma sina egna prov och metoden 
kan därför inte användas alltför ofta men kanske en gång per termin.

Även om eleverna inte själva bedömer sina prov kan de alltid efterarbeta dem. Med 
hjälp av några frågor kan eleverna titta tillbaka på sitt arbete, vilket ger möjlighet 
till reflektion. Detta arbete blir då ett avstamp för den kommande kunskapsutveck-
lingen. Här följer några exempel på frågor:

• Nämn någon eller några uppgifter som du känner dig nöjd med och motivera  
 varför.
• Nämn något du inte är nöjd med på provet. Berätta också varför du inte är nöjd.
• Är det något du måste ta igen, lära dig? Jämför med målen.
• Hur ska du lära dig detta? Hur visar du att du kan det?
• Vad ska du tänka på, vad gäller ditt arbetssätt, inför nästa arbetsområde?

Frågorna ska knytas till kunskapsinnehåll eller arbetssätt, och inte till eleven som 
person, för att hjälpa eleven att fokusera på sitt lärande. Personliga förklaringar som 
t.ex. ”Det gick inte så bra, men jag är alltid dålig på matteprov” ger inget stöd till 
lärande och utveckling.
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Förslag till diskussioner/aktiviteter:

• Vilka erfarenheter har du/ni av elevers självvärdering?
• Gör ett värderingsschema för ett aktuellt område och låt eleverna pröva det.
• Hur använder du matematikproven för självvärdering
 – före provtillfället?
 – under provtillfället?
 – vid bedömning av provet?
 – vid efterarbete av provet? 
• Diskutera erfarenheterna av ”fusklapp” på prov. 
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I detta kapitel ska vi diskutera och exemplifiera hur en dokumentation av elevers 
lärande i matematik kan göras och hur återkoppling av den kunskap de visat kan ske. 
Dokumentation kan till exempel vara en loggbok eller en elevbok där eleven själv an-
tecknar, en portfölj/portfolio där arbeten samlas, ett analysschema av kunskap i ma-
tematik, en kunskapsprofil eller ett skriftligt gensvar (Björklund Boistrup, 2005).

Dokumentation av elevers visade kunskap och dess förändring över tid ger un-
derlag för läraren att organisera arbetet i gruppen så att varje elev får tillfälle att 
arbeta med det han/hon bäst behöver. Utan att veta vad eleverna kan och inte kan 
är det svårt att undervisa på ett effektivt sätt. Vid byte av skola eller lärare är en bra 
dokumentation av elevens visade kunskap även en hjälp vid överlämnandet. Det blir 
lättare för den övertagande läraren att sätta sig in i vad eleven kan och att snabbare 
komma igång med undervisning med utgångspunkt från elevens visade kunskap. 
En bristande dokumentation kan leda till att elever får arbeta med sådant som de 
redan behärskar i stället för att få nya utmaningar. En relevant dokumentation kan 
förbättra bedömningen för och av lärandet. Dokumentationen bör göras så att det 
som dokumenteras kan relateras till lokalt uppsatta mål och till kunskapskraven i 
kursplanen.

Genom att dokumentera elevens visade kunskap synliggörs den så att lärare, 
elever och föräldrar ser vilka delmål som uppnåtts i förhållande till lokala mål och/
eller kunskapskraven i kursplanen. Detta gäller inte bara vad eleven kan här och nu, 
utan i och med att bedömningen dokumenteras görs elevens lärande över tid synligt. 
Dokumentationen blir ett underlag för diskussioner kring vilken kunskap eleven har 
visat, och vad lärandet och undervisningen ska inriktas på i fortsättningen. En bra 
dokumentation underlättar också för eleven att reflektera över sin lärandeprocess. 

De processer i undervisningen som kan dokumenteras väljer vi här att beskriva i 
flera steg:

Iakttagelse    Analys    Bedömning    Återkoppling

Under skolarbetet görs dagligen iakttagelser som kan dokumenteras på olika sätt. 
Det kan handla om elevers kommentarer under arbetet med en uppgift, elevers 
muntliga presentationer, elevers lösningar på provuppgifter och förmåga att argu-
mentera matematiskt och så vidare. Läraren kan notera att en elev har klarat att 
hantera ett visst matematikinnehåll, men inte ett annat. I bedömningssammanhang 
är det viktigt att man inte stannar vid iakttagelser, utan att elever och lärare även 

dokumentation
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regelbundet gör analyser av vilken kunskap i matematik som visats. Detta innebär 
att läraren och/eller eleven gör en bedömning av elevens prestationer kopplat till 
lokala mål och/eller kunskapskraven i kursplanen. Genom att analysera ett elevar-
bete kan man till exempel bedöma eller se elevens visade kunskap när det gäller att 
hantera problemställningar av olika slag, men också elevens kunskap om att redovisa 
sina tankar och slutsatser på ett strukturerat sätt. Elever som muntligt presenterar 
sitt arbete i matematik kan dels visa kommunikativa färdigheter, dels kunskap inom 
matematikens olika delområden. Det krävs en analys av vilken kunskap som visas 
och inte visas. 

Efter analys och bedömning av en elevs visade kunskap kan också en återkoppling 
till eleven äga rum. Det kan handla om att läraren ger gensvar under det ”vanliga” 
klassrumsarbetet. Det kan också handla om gensvar som sker skriftligt och muntligt 
och ibland i samband med utvecklingssamtal. Under återkopplingen sätter läraren 
och/eller eleven ord på de så viktiga analyserna. Eleven kan också ge återkoppling till 
sig själv genom självvärderingar av olika slag. Elever kan även ge gensvar till varan-
dra (till exempel Hattie & Timperley, 2007; Hodgen & Wiliam, 2006; Lee, 2006). 
Detta hänger samman med elevers medverkan vid bedömning, vilket beskrivits i ett 
tidigare kapitel.

Olika dokumentationsformer

Elevens arbete i matematik kan vara av skilda slag. Det kan vara att arbeta med 
uppgifter i läroboken, att redovisa muntligt, att arbeta med provuppgifter och diag-
nostiska uppgifter eller att arbeta med laborationer, att arbeta med gruppuppgifter 
eller mer omfattande inlämningsuppgifter med mera. Alla observationer kan doku-
menteras på något sätt, men olika slags dokumentation lämpar sig olika väl. Vi ger 
här några exempel på olika dokumentationsformer, som kan göras av både lärare 
och elev. 

Elevdokumentation
Varje gång en elev löser en uppgift skriftligt gör hon/han en dokumentation. Även 
en laboration eller gruppuppgift kan leda till skriftlig redovisning. All denna doku-
mentation analyseras troligen inte men det finns en stor mängd dokumentation att 
tillgå. Att låta eleven stanna upp och reflektera över sitt arbete och göra någon form 
av självvärdering, kan vara en hjälp för elevens egen analys och reflektion över sitt 
lärande. Dessa självvärderingar kan användas i det fortsatta arbetet.

Här följer exempel på frågor som eleven kan ställa sig för att få en struktur i 
arbetsgången.

• Vad har jag lärt mig?
• Vad behöver jag träna mer på?
• Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Frågorna är hämtade från projektet Min egen matematik, MiMa (www.prim-gruppen.se). 
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Loggbok

En loggbok kan se ut på många olika sätt. Den kan vara strukturerad och innehålla 
vissa förutbestämda uppgifter i form av rubriker, t.ex. datum, arbetsområde, iakt-
tagelser eller svar på vissa frågor som läraren gått igenom. Den kan också vara mer 
dagbokslik och fri i sin utformning. Eleven skriver helt enkelt ner sina tankar och 
reflektioner dag för dag eller vecka för vecka. Genom att kunna gå tillbaka i tiden 
och följa sin kunskapsutveckling i en dagbok kan eleven lättare se vilken kunskap 
han/hon tillgodogjort sig under sitt arbete. Loggboken/dagboken kan också hjälpa 
eleven att få syn på matematikinnehållet och den kan öppna för kommunikation 
mellan lärare och elev. Eleven kan förklara vad hon/han förstått och inte förstått av 
undervisningen och skriva frågor till läraren. Läraren kan svara på frågor och kom-
mentera elevens arbete. 

Elevbok

Att skriva har länge ansetts vara ett stöd för lärandet (Dysthe, 2002). En elevbok är 
tänkt som ett hjälpmedel i detta avseende. Syftet är att eleverna skriver ner tankar, 
ord, begrepp och regler som de vill ha som stöd för lärandet i matematik. I MiMa-
projektet har elevbok använts av elever i olika åldrar från årskurs 3 upp till och med 
gymnasieskolan. De har använt anteckningsböcker eller i en pärm samlade papper 
att skriva på. Projektet har visat att det är till stor hjälp att ha en tydlig struktur i 
boken eller pärmen redan från början. Det kan till exempel vara en uppdelning i ma-
tematikområden som kan åstadkommas med några flikar i olika färger. Då eleverna 
använder samma elevbok under flera skolår hamnar exempelvis allt om geometri 
under samma flik. Det blir då lättare för eleverna att hitta bland sina anteckningar. 
Då eleven återkommer till ett kunskapsområde en andra gång blir det en naturlig 
reflektion kring frågor som; Vad arbetade jag med då? Vad kan jag av detta idag? 

Eleverna själva, eller ibland lärarna, styr skrivandet. Detta beror naturligtvis på 
elevernas ålder, och lärarens och elevernas erfarenheter. Tanken är att elevboken ska 
hjälpa eleverna att synliggöra matematikinnehållet men också att gå tillbaka och 
reflektera. Boken har i projektet använts lite olika beroende på elevernas ålder. 
Lärarna för yngre elever har tagit del av elevernas beskrivningar och använt dessa 
som ett hjälpmedel i den formativa bedömningen och den fortsatta undervisningen. 
De lite äldre eleverna har däremot ansvarat för boken helt själva. Här har lärarna inte 
”rättat” utan eleverna har fritt fått skriva sina tankar. Naturligtvis har det inträffat att 
någon elev skrivit fel. Detta får rättas till då felet uppdagas. Elevboken för de äldre 
eleverna kan fungera som ett hjälpmedel eller en verktygslåda både vid lektionsar-
bete, läxor och vissa prov. Eleverna kan slå upp något de har glömt eller gå tillbaka 
till ett tidigare område. Boken ska förhoppningsvis hjälpa eleverna att skapa struktur 
och ge trygghet. När elever har fått använda sin elevbok vid prov har det varierat 
mycket hur de använt boken. Några elever har inte rört sin bok, men tycker ändå att 
det är tryggt att ha den på bänken. Andra har slagit i boken för att kontrollera något 
de varit osäkra på. På nästa sida följer ett exempel på en sida ur en elevbok skriven 
av en elev i årskurs 5.
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Eleven har gjort anteckningar om vikt- och längdenheter. Han/hon har skrivit ner 
prefixens betydelse och exempel på enhetsbyten som kan vara bra att komma ihåg.

Portfölj/Portfolio

En portfölj/portfolio kan vara en mapp eller pärm i vilken eleven samlar sina arbe-
ten i matematik. Många olika slags arbeten kan samlas för en senare bedömning av 
elevens visade kunskap. Portföljen kan visa på många olika kompetenser, exempelvis 
elevens förmåga att kommunicera matematik, dra slutsatser, se mönster, analysera 
och lösa problem. Dysthe menar att:

en portfölj visar en långt större bredd i elevens arbete med ämnet än traditionella tester och 

prov och ger en mer allsidig bild av en elevs förståelse av ämnet

(Dysthe, 2002, s 97).

En idé kan vara att använda sig av två olika portföljer, en ”arbetsportfölj” och en 
”bedömningsportfölj”.  Arbetsportföljen har eleven hela tiden tillgång till under den 
period hon/han arbetar med ett visst område. I den samlar eleven alla uppgifter, 
arbeten, diagnostiska material, prov, loggbok, självvärderingar, fotografier, ljud- eller 
videoinspelningar av muntliga redovisningar, kommunikation med föräldrar med 
mera. I slutet på en arbetsperiod gör eleven i ordning en bedömningsportfölj genom 
att välja ut arbeten från arbetsportföljen. Det kan vara arbeten som eleven är speciellt 
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stolt över eller arbeten som uppfyller vissa kriterier. Eleven bör också motivera varför 
han/hon valt ut just dessa arbeten. Därefter kan läraren välja ut ytterligare arbeten 
till bedömningsportföljen som väl representerar elevens visade kunskap eller arbets-
sätt. Bedömningen av elevens arbeten i portföljen kan med fördel göras med ana-
lytisk bedömning (se kapitlet om bedömningsmetoder). Återkopplingen till eleven 
kan göras i form av ett gensvar. 

Lärardokumentation 
Läraren kan också använda sig av en portfölj/portfolio där varje elevs arbete är 
bedömt och/eller betygssatt. Denna typ av portfölj är bara till för läraren och för 
bedömningen och/eller betygssättningen. I portföljen samlar läraren all dokumenta-
tion som ligger till grund för betyget. Utifrån portfolion kan elev, lärare och föräldrar 
diskutera elevens framsteg och områden som eleven behöver utveckla. Att föra en 
dialog är viktigt för lärandeprocessen. Dialogen kan föras såväl muntligt som skrift-
ligt eller både och. 

Läraren kan också anteckna sina observationer på olika sätt. Det kan till exempel 
vara anteckningar i gruppens lektionsplanering, på namnlistor, i en portfölj/port-
folie eller i ett analysschema. Svårigheten är att hitta något lämpligt system för att 
komma ihåg observationerna då arbetet under skoldagen ofta är intensivt med få 
reflektionsstunder. Ett sätt kan vara att göra en kort anteckning på en lapp eller i en 
anteckningsbok. Anteckningarna förs senare över till en grupplista, ett analysschema 
eller något annat dokumentationsunderlag. (Stenmark, 1996). Dokumentation av 
situationer i klassrummet kan också göras i form av ljudinspelningar, fotografier och 
videoinspelningar. Dessa kan sedan användas som underlag för vidare diskussioner 
antingen i klassrummet eller bland kollegor.

 
Här följer ett exempel:
Eleverna har enskilt fått skriva sina svar på frågan: 

Hur många tal finns det mellan 3 och 5?

Exempel på elevarbete:

En lärare som analyserar elevsvaret gör kanske följande notering:
A svarar med endast naturliga tal. 
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Innan man arbetar vidare gör läraren sina egna reflektioner. Till exempel kan lära-
ren reflektera kring om det är frågans formulering som gör att eleven svarar att det 
endast finns ett tal mellan tre och fem, det vill säga att eleven tror att det endast 
frågas efter naturliga tal, eller om det är brister i elevens taluppfattning som ger 
svaret.

För att få en tydligare bild av elevernas kunskaper inom detta område väljer 
läraren att låta eleverna gruppvis diskutera fem elevarbeten som läraren valt ut. 
Arbetena väljs så att de belyser olika kvaliteter i elevernas visade kunskap. Eleverna 
får diskutera följande elevarbeten:

Läraren dokumenterar diskussionen genom att spela in vad eleverna säger. Här åter-
ges delar av en ljudinspelning från denna gruppdiskussion i klassrummet. Eleverna 
H, P, K och S diskuterar.
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P:  Jag tycker A eller D är bäst.
H:  Tre är ju också rätt, om man säger så här, alla barn mellan tre och fem, då menar  
 man ju alla barn som är tre år, fyra år eller fem år.

K:  Jag skulle inte svara att det är tre emellan men jag förstår hur du tänker.

S:  Jag skulle säga att det är ett tal emellan.

P:  Man kan ju tänka på olika sätt…

K:  Den här, 200 tal, den överanalyserar frågan lite…

H:  Jag fattar inte det här, oändligt många tal.

S:  Det kan inte vara oändligt många tal, då skulle man inte kunna räkna till fem.

K:  Jo men man kan ha hur många nollor som helst eller hur många ettor som helst. 
 Det korrektaste svaret är kanske att det är oändligt många tal men det första man  
 tänker är ett tal.

Diskussionen visar att eleverna i gruppen har olika uppfattningar om hur många tal 
det kan finnas mellan tre och fem. Tal är för några elever naturliga tal, för andra elev-
er är det reella tal. Det behövs frågor till gruppen för att lyfta diskussionen. Denna 
dokumentation av elevernas taluppfattning kan ligga till grund för planeringen av 
den kommande undervisningen.

Analysschema

Läraren kan välja att dokumentera sina observationer i ett analysschema. Ett 
analysschema är ett material som utifrån mål och kriterier ger en struktur över 
vad eleverna ska lära sig i matematik. Läraren skriver där sina iakttagelser och 
analyser som visar på vilka mål eleven uppnått och vilka mål han/hon behöver 
arbeta vidare med. PRIM-gruppen har på uppdrag av Skolverket konstruerat 
analysscheman för åren före årskurs sex respektive för årskurs sex till nio som 
finns att ladda ner från Skolverkets hemsida. Om läraren väljer att dokumentera 
i ett analysschema kan detta göras på flera sätt. Man kan till exempel välja att 
dokumentera endast vissa elevers visade kunskap. Det kan vara elever som kun-
skapsmässigt skiljer sig från gruppen i stort. Elever kan också själva dokumen-
tera i ett analysschema genom att skriva en kommentar eller reflektera över sina 
kunskaper i samband med en övning eller efter ett prov. Detta kan hjälpa eleven 
att bli medveten om målen och kopplingen till uppgifterna och kunskapskraven. 
Vid starten behöver troligen många elever hjälp från läraren med vad som ska 
fyllas i och hur.

En dokumentation i form av ett analysschema kan vara ett viktigt underlag vid 
formulering av skriftliga omdömen, utvecklingssamtal eller åtgärdsprogram för en 
elev, eftersom det innehåller en analys av elevens visade kunskap i förhållande till 
målen. Det kan också hjälpa en elev att ta större ansvar för sin kunskapsutveckling 
då det synliggör målen för eleven. Det kan också vara ett viktigt dokument som kan 
följa med eleven om den byter skola eller lärare. 
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Nedan följer ett exempel på en uppgift med elevarbete som analyserats i ett analys-
schema. Elevarbetet är ett exempel på hur en elev löst uppgiften. Genom att analy-
sera elevarbetet och dess kvaliteter går det att dokumentera den kunskap eleven har 
visat i förhållande till målen, samt förtjänster och brister i den visade kunskapen. I 
det ordinarie skolarbetet har man vanligtvis fler kompletterande uppgifter för att 
kunna göra analysen. 

Elevarbete:

Rutan på nästa sida med dokumentation av den kunskap eleven visat är hämtad från 
Analysschema i matematik skolår 6-9 (Skolverket, 2003). I den vänstra kolumnen 
finns målen formulerade utifrån kursplanen och i den högra dokumenteras den 
kunskap eleven har visat i förhållande till målen samt förslag på vad eleven behöver 
träna mer på. 

16 Diagnostiska uppgifter i matematik för skolår 6-9

© Skolverket 16

Ett långt bord är sammansatt av småbord. Runt det långa bordet har man ställt stolar, 
som figuren visar.

 

a) Hur många stolar finns det plats till om vi sätter samman 4 småbord 
    på samma sätt?

b) Hur många stolar blir det plats till om man sätter samman 15 småbord 
    på samma sätt?
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Hanterar och löser problem
Analyserar, reflekterar, drar slutsatser, 
generaliserar.
Jämför, tolkar och värderar lösningar. 
Använder tekniska hjälpmedel.

Nov -08
Löser bordproblemet med konkret metod, 
i detta fall bilder.

Mönster
Uppfattar, avbildar, fortsätter, beskriver, 
konstruerar, generaliserar.
Beskriver med ord, bild, symboler.

Nov -08
Uppfattar och fortsätter mönster.
Beskriver med bild.
Träna på:
Att generalisera mönster och beskriva 
med ord och med matematiskt språk.

Återkoppling
Gensvar från lärare 
För elevens fortsatta kunskapsutveckling har gensvar stor betydelse. Många gånger 
sker det muntligt som en naturlig del i undervisningen och någon dokumentation 
sker oftast inte. Ett skriftligt gensvar ger dock en möjlighet för eleven att tänka vidare 
på gensvaret och återkomma med frågor. Eftersom kommunikation alltid bygger på 
tolkningar för både lärare och elev, kan förtydligande behövas. Det är viktigt att rikta 
gensvaret mot innehåll och uppgift och inte mot person (Wiliam, 1999; Hattie & 
Timperley, 2007). 

Ett gensvar bör bestå av en eller flera av följande delar. 
• Vilken kunskap har eleven visat hittills? 
• Hur står sig elevens visade kunskap i förhållande till kunskapsmålen i 
 matematik? 
• Vad ska eleven och läraren inrikta sig på för elevens fortsatta lärande?

Det är viktigt att ett gensvar ger eleven information om visad kunskap och hur elev 
(och lärare) ska arbeta vidare i förhållande till kunskapsmålen. Gensvaret till eleven 
bör inte samtidigt innehålla resultat i form av poäng eller betyg på uppgiften. I 
undersökningar har elever som får kommentarer tillsammans med betyg och/eller 
poäng tittat mycket mer på betyget eller poängen och lagt liten vikt vid kommenta-
rerna. Det har också visat sig att de elever som enbart får gensvar, utan poäng eller 
betyg, blir mer motiverade och lär sig mer (Butler, 1987).

Gensvar kan dokumenteras på flera olika sätt. De kan till exempel skrivas tillsam-
mans med en uppgift som eleven får tillbaka, de kan skrivas i en loggbok eller i ett 
analysschema. Till elevarbetet på föregående sida presenteras nedan två förslag på 
gensvar skrivna av två olika lärare. 

17 Analysschema i matematik för skolår 6-9

© Skolverket 17
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Gensvar 1:
Du har valt en rimlig lösningsstrategi. Med hjälp av bilder förklarar du hur du löste 
uppgiften. Jag är nyfiken på att få veta om du upptäckt något mönster mellan antalet 
bord och stolar. Skulle du kunna räkna ut antalet stolar om det var till exempel 25 bord 
utan att rita bilder och räkna alla stolarna?

Gensvar 2:
Ditt arbete visar att du

• Ser och följer ett mönster
• Visar dina tankar genom bilder

För att komma vidare behöver du träna på att

• Beskriva mönstret. Hur många stolar ökar det med för varje bord? Hur skulle   
 du kunna skriva det på ett enklare sätt?
• Översätta dina idéer till matematiskt språk.

Bedömningsmatriser är ett användbart verktyg vid gensvar. I kapitlet om bedöm-
ningsmetoder ges exempel på matriser som kan användas för detta syfte. 

Gensvar från kamrater
Att låta elever ge gensvar till varandra kan exempelvis ske genom att de får sätta sig in 
i varandras lösningar på uppgifter och ge kommentarer. Kommentarerna kan handla 
om vad som är positivt med lösningen och vad som kan förbättras. Som stöd kan de 
ha hjälp av följande frågor:

• Är det en bra struktur? 
• Går det att förstå lösningen? 
• Hur kan man förbättra det matematiska språket? 

Wiliam (2007) ger förslaget ”Two stars and a wish” som en hjälp vid start av arbete 
med elevgensvar i en grupp. Detta innebär att eleven ska ge två positiva kommen-
tarer till kamratens arbete och därefter ge ett förslag på förbättring. I projektet Min 
egen matematik, MiMa (www.prim-gruppen.se) har man prövat att låta eleven vara 
anonym för kamraterna. Varje elev ger sig själv ett namn, som endast läraren känner 
till. Läraren får då också sköta all ”pappersväxling”. Elever har sedan fått ge skriftligt 
gensvar på kamraternas lösningar på uppgiften. Avsikten med att vara anonym kan 
vara att sociala relationer inte behöver riskera att påverka gensvaret.

Kunskapsprofil
För att sammanfatta en elevs visade kunskap, förtjänster och brister i matematik 
kan en kunskapsprofil användas. Aspekterna/rubrikerna i profilen kan variera och 
anpassas till innehållet. De kan till exempel utgöras av kompetenser eller kursmål. 
I kunskapsprofilen kan resultat från projekt och prov kompletteras med övrigt be-
dömningsunderlag för att tydliggöra bl. a. vilka av de uppställda målen eleven nått 
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och vilken kunskap eleven visat. Kunskapsprofilen kan utgöra en del av underlaget 
vid utvecklingssamtal och den kan sparas för kommande diskussioner om elevens 
kunskapsutveckling. 

Här följer en liten del av en kunskapsprofil som är hämtad från ämnesprovet för 
årskurs 5 och där lärarna uppmanas att sammanfatta elevens visade kunskap från 
provet, men också i bedömningen ta hänsyn till övriga elevprestationer. Aspekterna 
är målen i kursplanen.

Elevens namn: ____________________________________________________

Sammanfatta på den här sidan hur eleven lyckats i förhållande till mål att uppnå i matematik i 
slutet av årskurs 5.

Mål att uppnå i årskurs 5 (Kursplan 2000) Lärarens kommentarer 
(bedömning av Äp5 + elevens övriga prestationer)

Eleven skall
”ha en grundläggande taluppfattning som omfattar 
naturliga tal och taluppfattning för enkla tal i bråk- 
och decimalform”  (Prövas ej)

”förstå och kunna använda addition, subtraktion, 
multiplikation och division …   (Delprov A)

kunna upptäcka talmönster och bestämma  
obekanta tal i enkla formler,”   (Prövas ej)

”kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med 
hjälp av skriftliga räknemetoder  (Delprov D)

och med miniräknare”  (Delprov A)

Här följer andra delen av denna kunskapsprofil. Profilen ger möjlighet för lärare och 
elev att sammanfatta de starka och svaga sidor i matematik som eleven visar. 

  
Elevens kommentarer  Lärarens kommentarer

Attityd till ämnet
(självbedömning, ansvar, tilltro till den egna 
förmågan …)

Det här går bra 

Det här är svårt

Hur går vi vidare?

© Skolverket
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Ytterligare ett exempel på en kunskapsprofil följer här nedan. Aspekterna är kompe-
tenser i matematik. Profilen är framtagen för de yrkesförberedande programmen i 
den gymnasiala utbildningen.

Matematikkompetenser Elevens och/eller lärarnas anteckningar om vad 
som visats, hur kompetensen visats och när den 
visats.

Begreppslig förståelse
Begreppslig förståelse innebär att använda, be-
stämma och analysera matematikens begrepp/stor-
heter och att se samband mellan dessa.

Argumentations- och kommunikationskompetens
Argumentations- och kommunikationskompetens 
innebär att föra matematiska resonemang och 
logiskt argumentera och reflektera i tal och skrift. 
Det innebär också att genomföra bevis. Vidare 
innebär det att kommunicera och diskutera i tal 
och skrift liksom att använda, förklara och tolka 
matematiska symboler. I kompetensen ingår också 
att presentera och förklara andra representations-
former, som grafer, diagram och tabeller.

Strategisk kompetens
Strategisk kompetens innebär att analysera pro-
blem och uppgifter och välja metod/modell. I kom-
petensen ingår att jämföra och utveckla modeller.

Beräkningskompetens 
Beräkningskompetens innebär att välja, använda 
och hantera procedurer med eller utan tekniska 
hjälpmedel. I detta ingår att effektivt använda 
olika slags procedurer och flexibelt och med om-
döme hantera dem.

Produktivt förhållningssätt
Produktivt förhållningssätt innebär att se matema-
tik som användbar och meningsfull och att visa 
tilltro till den egna förmågan att utöva matematik i 
karaktärsämnet, vardagsliv och vidare studier.

Förslag på diskussioner/aktiviteter:

• Välj några elevlösningar i det material för bedömningsdiskussioner som finns  
 sist i denna bok. Analysera lösningarna och formulera gensvar. Diskutera dina  
 gensvar med kollegor.
• Vilka erfarenheter har ni av gensvar? Vad ger ni gensvar på och hur ofta?
• Vad kännetecknar ett konstruktivt gensvar?
• Vilka erfarenheter av elevbok har du/ni?
• Vilka fördelar/nackdelar tycker du/ni att det finns med loggbok, portfölj och  
 så vidare?
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Bedömning kan ske på olika nivåer och de föregående kapitlen har behandlat de 
bedömningar som sker på klassrumsnivå. Vi vill i detta kapitel behandla de bedöm-
ningsinstrument som inte konstrueras av den enskilde läraren, lärarlaget eller läro-
medelsförlagen utan på en nationell nivå. 

Som nämndes i det inledande kapitlet kan resultat från bedömningar som inter-
nationella och nationella undersökningar få konsekvenser på styrdokument och 
resursfördelning och på den allmänna debatten om skolan. De kan också få konse-
kvenser på allmänhetens syn på skolan och kunskapsnivån i landet. Det är då väsent-
ligt att vara medveten om vad de olika utvärderingarna på internationell, nationell 
och kommunal nivå mäter och vad de inte mäter, annars finns risk för att exempelvis 
de politiska besluten på olika nivåer blir missriktade. Men nationella och internatio-
nella utvärderingar kan också bilda grund för konstruktiva diskussioner på skolnivå 
om kunskapssyn, ämnessyn, prioriteringar av innehåll och resurser, metoder etc.

Ibland beställer kommuner prov och utvärderingsmaterial att användas för att 
ge en bild av kunskapsläget i kommunen (se exempelvis Ingemansson & Nordlund, 
2006). På samma sätt kan de nationella utvärderingarna ses. Dessa utvärderingar 
utgör temperaturtagningar av vad elever i vissa årskurser/åldersgrupper visar för 
kunskap vid ett visst tillfälle och kan betraktas som flygfoton över kunskapsläget i 
landet. Dessa temperaturtagningar är nog så viktiga för att få reda på de huvudsakliga 
förtjänsterna och bristerna i en elevgrupps samlade kunskap och i ett utbildnings-
system. De är också viktiga i diskussioner om måluppfyllelse därför att de visar en 
elevgrupps prestationsnivå vid ett visst tillfälle. Den information som ges från olika 
källor om elevers kunskap, genom utvärderingar och nationella prov och genom 
lärarnas kontinuerliga bedömningar, bör därför samordnas och diskuteras.

En annan funktion än utvärderingar har det nationella provsystemet, som består av 
två delar: nationella ämnes- och kursprov samt diagnostiska material. De ska stödja 
lärarens bedömning och de nationella proven och diagnostiska materialen ska också 
vara ett stöd för en likvärdig bedömning över landet. De ska också ha en framåtsyf-
tande funktion och stödja en bedömning i både summativt och formativt syfte. 

Historiskt perspektiv

Husförhören var en av de första bedömningarna som skedde över hela landet. Det 
infördes under 1600-talet av drottning Kristina och det var läsförmågan som skulle 
bedömas. Bedömningen gjordes regelbundet av församlingsprästen. Varje försam-
lingsmedlem måste kunna läsa i bok, det vill säga i bibeln. Det intressanta med 
den bedömningen var att många präster använde sig av en femgradig skala, dock ej 

Nationella prov och utvärderingar
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relativ; har börjat läsa, läser svagt, läser någorlunda, läser försvarligt, läser med fär-
dighet. Prästen uttryckte ibland också personliga omdömen om sina församlingsbor, 
exempelvis kunde det stå ”har svagt förstånd, trögt minne men är flitig” eller ”har 
gott förstånd och minne men är lättjefull” (Pettersson, 2010).

I skolan gjorde läraren olika bedömningar och då eleven skulle in på läroverk 
fanns inträdesprov som eleven skulle genomgå. Systemet med inträdesprov blev så 
småningom ohållbart, eftersom alltfler ville söka sig till läroverken. Det fanns också 
en diskussion om att i stället för att eleverna under en bestämd tid skulle genomföra 
olika inträdesprov, skulle elevens betyg vara grund för inträde till läroverken. För att 
stödja en likvärdig bedömning över landet infördes under 1940-talet standardprov 
för folkskolan (Ljung, 2000; Lundahl, 2009). Dessa prov skulle styra lärarnas betygs-
sättning. Standardprov genomfördes i olika årskurser inledningsvis i årskurs 4 och 
6, senare också på högstadiet. Under de sista åren som standardprov i matematik 
förekom genomfördes dessa endast i årskurs 9 och då fanns standardprovet i två 
versioner, en för allmän kurs och en för särskild kurs. Det sista standardprovet gavs 
våren 1997. I gymnasiet ersattes studentskrivningarna runt 1970-talet med centrala 
prov. De sista centrala proven i matematik genomfördes i mitten av 1990-talet och 
en version fanns för NT-linjerna och en för SE-linjerna. De centrala proven och 
standardproven ingick som en del i det regelstyrda skolsystemet och användes i ett 
relativt betygssystem. Det relativa systemet innebar att fördelningen av betyg och/el-
ler totalpoäng skulle vara normalfördelade. Det ställde krav på att uppgifterna skulle 
ha olika svårighetsgrad, liksom att uppgifterna skulle ha förmåga att skilja de duktiga 
eleverna från de mindre duktiga. 

Hur såg då bedömningen av proven ut? Studentskrivningarna bestod alltid av 
åtta uppgifter. Bedömningen byggde på svaret och lösningsmetoden. Var dessa kor-
rekta betecknades det med Nöjaktigt, om det fanns större eller flera mindre fel med 
Icke Nöjaktigt. Antalet nöjaktiga lösningar och svar bestämde provbetyget. Åtta nöj-
aktiga svar och lösningar gav betyget A, sju a, sex AB, fem Ba och så vidare.

På 1960-talet genomfördes ett relativt betygssystem i och med nya läro- och 
kursplaner (Lgr 62 och Lgy 70). Bedömningen av elevarbeten på centrala prov och 
standardprov utgick från en ”negativ” poängsättning. För korrekt svar och lösning 
gavs 3 poäng. Poängavdrag gavs för olika fel och brister. Poängen på provet summe-
rades och eleverna rangordnades efter totalpoängen. Betygsgränser fastställdes efter 
det att provet genomförts av eleverna. 

Nationella prov

I och med att Sverige gick från ett regelstyrt skolsystem till ett mål- och kunskapsrelate-
rat system ändrades också provsystemet. Proven skulle inte styra betygssättningen utan 
i stället stödja lärarens bedömning och betygssättning. Proven skulle också stödja en 
likvärdig bedömning över landet. Bedömningen skulle fokusera kvaliteter i elevens vi-
sade kunskap och inte enbart totalpoäng. Läroplanens kunskapssyn liksom ämnessyn 
i kursplanerna skulle genomsyra de nationella proven och de diagnostiska materialen. 
Antalet prov i matematik ökade radikalt. Från att det tidigare förekom ett standard-
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prov per år i två versioner i årskurs 9 och två centrala prov, skulle det i grundskolan 
förekomma ett ämnesprov i årskurs 5 och ett i årskurs 9 per år och i gymnasieskolan 
skulle varje kurs (A-E) ha ett kursprov, oftast också två gånger per år. Dessutom skulle 
det i grundskolan finnas diagnostiska material för årskurs 2 och för årskurs 7. Under 
2000-talets första decennium ändrades dessa till diagnostiska material för de tidigare 
respektive senare årskurserna. År 2009 utökades antalet ämnesprov då ett ämnesprov 
infördes för årskurs 3. För de betygstödjande proven har ”positiv” poängsättning in-
förts. Eleverna får poäng för lösningens förtjänster och inte längre avdrag för dess bris-
ter. Poängen grundar sig på kvaliteter i elevarbetena. Om ett elevarbete visar på kvali-
teter som beskrivs i kriterierna för betyget Godkänt genererar arbetet g-poäng. Om ett 
elevarbete visar på kvaliteter som beskrivs i kriterierna för betygen Väl godkänt och/el-
ler Mycket väl godkänt genererar det vg-poäng. Kravgränser för de olika provbetygen 
bestäms i förväg med betygskriterierna/kravnivåerna som utgångspunkt.

PRIM-gruppen vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm fick i uppdrag av Skol-
verket att utveckla och konstruera det första nationella provet i matematik. Det var det 
nationella provet för kurs A, som första gången gavs våren 1995 (Pettersson & Kjellström, 
1995). PRIM-gruppen fick också uppdraget att utveckla och konstruera ämnesprov för 
årskurs 5 och 9, och senare för årskurs 3 samt diagnostiska material för grundskolan18. 

Allt vårt arbete med de nationella proven grundar sig på relevant forskning och 
analys av styrdokumenten. I det konkreta arbetet med att utveckla och konstruera 
nationella provmaterial, det vill säga ämnesprov i årskurserna 3, 5 och 9, kursprov för 
kurs A samt de diagnostiska materialen för grundskolan följer vi fortfarande i stort sett 
den uppläggning som visas i nedanstående figur.

18  Skolverket har gett ut ytterligare ett diagnostiskt material, Diamant, som konstruerats vid Göteborgs universitet.
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Ständiga principiella diskussioner i relation till styrdokument och relevant forskning 
är grunden i det kontinuerliga arbetet med att utveckla proven och de diagnostiska 
materialen. Lika viktigt är att konstruera uppgifter som är i enlighet med läropla-
nens kunskapssyn och kursplanens ämnessyn, men som också fungerar för elever 
och lärare. Därför är utprövningar och därmed elevers och lärares synpunkter på 
uppgifterna en väsentlig del av våra analyser. Bearbetningar av utprövningar kan 
resultera i nya utprövningar av reviderade uppgifter, men kan också leda till att nya 
uppgifter prövas ut. Det som är oerhört viktigt är att välja ut elevarbeten som visar 
på olika kvaliteter i lösningarna. Det är kvaliteterna i elevers visade kunskap som ska 
bedömas oavsett om det är i ett ämnesprov eller ett diagnostiskt material. Eftersom 
kvaliteter ska bedömas måste bedömningsanvisningarna vara relativt omfattande. 
Utgångspunkterna för bedömningsanvisningarna är respektive kursplan, elevarbe-
ten på olika kvalitativa nivåer och betygskriterierna/kunskapskraven i kursplanerna. 
Riktmärket i arbetet är att göra det väsentliga bedömbart och inte det enkelt mätbara 
till det väsentligaste. Det väsentliga är att bedöma elevers visade kunskap i matema-
tik så brett och djupt som möjligt utifrån läroplaner och kursplaner. 

För de nationella proven ska kravgränser sättas. Vilket resultat ska eleven minst 
visa för att anses ha klarat respektive mål att uppnå i årskurs 3 och 5? Vilket resultat 
ska eleven visa för att få ett visst provbetyg i årskurs 9 och på kurs A? För detta arbete 
krävs såväl kvalitativa som kvantitativa analyser av uppgifternas innehåll, kvaliteter i 
elevarbeten och vilka matematiska områden som prövas. Verksamma lärare, forskare 
och matematikdidaktiker diskuterar tillsammans förslag på kravgränser. 

Då ett nationellt prov har genomförts ska det analyseras. Underlaget är lärar-
enkäter, elevarbeten som lärare sänt in och de resultat som eleverna har fått på provet 
som helhet, på delprovsnivå och uppgiftsnivå. Dessa analyser ger en bild av hur pro-
vet har fungerat och hur eleverna har klarat provet, vilka kunskaper som de visat eller 
inte visat. Årligen framställs rapporter om provresultaten och finns på Skolverkets 
hemsida att ladda ned; www.skolverket.se. 

De nationella provens möjligheter och begränsningar
I huvudsak är de flesta lärare mycket nöjda med de nationella proven för årskurserna 
3, 5, 9 och kurs A. Det visar också externa utvärderingar (Skolverket, 2004b; 
Tobiassen & Thomassen, 2000). Så gott som alla lärare anser att proven ger stöd för 
att bedöma elevernas visade kunskaper. Proven ger också möjlighet att se såväl elev-
ens styrkor som svagheter i de delar av matematik som det enskilda provet prövar. 
I proven förekommer också uppgiftstyper som inte är så vanliga i läromedlen. En 
begränsning är att proven endast görs vid ett begränsat antal provtillfällen. Ämnes-
proven för de yngre åldrarna, årskurserna 3 och 5, prövar inte alla mål varje år. Där 
finns däremot relativ många uppgifter per mål, som prövas. Ämnesprovet för årskurs 
9 samt kursprovet för kurs A har i stället ett begränsat antal uppgifter för i stort sett 
varje mål. 

Proven har till stora delar lyckats att uppfylla kravet att vara ett stöd för lära-
rens bedömning och att konkretisera läroplanernas kunskapssyn och kursplanernas 
ämnessyn. Hur är det då med kravet att vara ett stöd för likvärdig bedömning över 
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landet? Bedömer lärarna elevarbeten på ett likvärdigt sätt? I internationella under-
sökningar är det viktigt att alla bedömer elevernas arbeten på samma sätt och under-
sökningar görs för att kontrollera detta. Men det är naturligtvis inte rimligt att alla 
lärare bedömer alla elevarbeten identiskt lika. I exempelvis PISA godkänner man att 
det skiljer sig något åt i bedömningarna. Vid en granskning av norska prov används 
olika mått på överensstämmelse mellan olika bedömare. Ett av dessa var överens-
stämmelse mellan olika bedömare beräknat i procent. 

”Om sensorreliabilitet: Et enkelt mål for overensstemmelse mellom sensorer er hvor mange 

prosent av besvarelsene som er vurderat likt. I våre datatabeller … har vi gitt resultatene og 

”flagget” dålig overensstemmelse ut fra kriterene < 85 % og også < 75 %.” 

(Lie m.fl., s 35) 

I de undersökningar vi har gjort på PRIM-gruppen (Olofsson, 2006; Skolverket, 
2009) kan vi konstatera att överensstämmelsen mellan olika lärares bedömningar är 
godtagbara. I de kontrollrättningsförfaranden som Skolinspektionen (2010) genom-
fört diskuteras dock inte i vilken utsträckning bedömningar och ombedömningar 
kan skilja sig åt och ändå anses vara godtagbara. 

I detta sammanhang är det värt att ta upp överensstämmelse mellan provbetyg 
och slutbetyg i årskurs 9 och provbetyg och kursbetyg i gymnasieskolan. I det tidigare 
relativa betygssystemet, som hade till uppgift att styra lärarens betygssättning, var det 
tillåtet för gymnasieläraren att sätta betyg, där klassens medelbetyg skilde sig med 
±0,2 från klassens medelbetyg på centrala prov. Klassens slutbetyg skulle kunna skilja 
mer, men då måste rektor ge sitt godkännande. I det nuvarande betygssystemet, 
där de nationella proven ska stödja lärarens betygssättning, förs ingen motsvarande 
diskussion om ”accepterade avvikelser” mellan provbetyg och slutbetyg. Trots detta 
uppmärksammas och diskuteras ofta överensstämmelsen mellan elevernas slutbetyg 
och provbetyg. 

Nationella utvärderingar i matematik

Nationella utvärderingar i matematik har förekommit 1989, 1992, 1995 och 2003 
(Pettersson, 1993a,b, 1994, 1997; Skolverket 2004a; Kjellström, 2005). Initiativet 
till att ett nationellt utvärderingsprogram skulle genomföras vart tredje år togs av 
Riksdagen och Skolöverstyrelsen, eftersom det saknades kunskap om elevernas pre-
stationer och kunskapsutveckling på nationell nivå. Det blev särskilt akut med infö-
randet av nationella utvärderingar då resultat från internationella kunskapsmätningar, 
som publicerades under 1980-talet, visade att svenska elevers matematikresultat var 
bland de lägsta för de deltagande länderna. Den nationella utvärderingen 1989 gäll-
de årskurserna 2 och 5, därefter skedde utvärderingarna i matematik i årskurserna 
5 och 9. Syftena med den nationella utvärderingen utvidgades och var som mest 
omfattande vid 1992 års utvärdering. De nationella utvärderingarna syftar till att 
få en bild av kunskapsläget, men också av kunskapsutvecklingen över tid. Utgångs-
punkterna för innehållet i dessa utvärderingar är styrdokumenten, framförallt läroplan 
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och kursplaner. De nationella utvärderingarna har många olika syften, tillämpat på 
matematikämnet kan syftet formuleras på följande sätt: 

”– Att beskriva vilka kvaliteter matematikämnet har i dagens grundskola i förhållande till  

  läroplanens mål.  

  – Att bidra till förståelsen av samband mellan elevers matematikkunskaper och olika   

  faktorer i skol- och hemsituationen.  

 – Att utveckla modeller för utvärdering av matematikämnet. 

 – Att stimulera den ämnesdidaktiska fortbildningen i matematik.” 

(Pettersson, 1994, s 9). 

I den nationella utvärderingen 1998 var matematiken och flera andra ämnen inte 
med. Skolverket tog, bland annat för att ny läroplan med kursplaner införts, initiativ 
till utvärderingen 2003 och syftena var då att 

” – ge en helhetsbild av måluppfyllelsen i grundskolan, ämnesvis och i ett övergripande   

  perspektiv,  

 – visa på förändringar sedan den nationella utvärderingen ����, 

 – peka på behov av insatser”

(Skolverket, 2004c, s 10)

Om vi ser till matematikämnet i de nationella utvärderingarna har det belysts på olika 
sätt, både från lärar- och elevhåll. Förutom enkätfrågor om attityder och intresse, un-
dervisning och lärande med mera har de centralt utarbetande proven också använts för 
att komplettera de för de nationella utvärderingarna specialkonstruerade uppgifterna. 

Standardproven och de nationella proven för årskurs 9 har varit centrala då det 
gäller att studera kunskapsutveckling över tid. Sålunda fann Westin (1999) att elever-
nas prestationer i matematik hade förbättrats mellan början av 1970-talet och början 
av 1990-talet. Det var flickorna som svarade för förbättringen. För studier av mate-
matikkunskapernas utveckling 1992, 1995 och 2003 i den nationella utvärderingen 
såväl för årskurs 5 som 9 användes delvis samma uppgifter. Vi kunde se en tendens till 
försämrade prestationer. En förklaring, att även den ”högpresterande” gruppen visade 
tendens till försämrade kunskaper, kan vara att av lärarenkäterna framgick att lärarna 
i matematik inriktade sin undervisning mot målen att uppnå i stället för målen att 
sträva mot, vilket lärare i övriga ämnen gjorde (Kjellström, 2005). Dessutom syntes 
förändringar beträffande undervisning respektive lärares behörighet. Undervisningen 
hade från slutet av 1980-talet till början av 2000-talet förändrats så att eleverna satt 
och arbetade mer för sig själva och grupparbeten hade inte blivit vanligare. Gemen-
samma genomgångar liksom klassdiskussioner hade minskat betydligt. Vi kunde ock-
så se att på högstadiet hade lärarbehörigheten minskat parallellt med att resurserna 
till skolan dragits ned. När vi studerat elevers självuppfattning över tid i årskurserna 5 
och 9 har vi sett en tendens till att eleverna har gått från en realistisk uppfattning till 
vad de kan och inte kan till att många överskattar sin förmåga i matematik. 
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Arbetet med den nationella utvärderingen innebar att nya former av uppgifter och 
enkäter provades ut som sedan kunde användas i det nationella provsystemet. Som 
exempel kan nämnas att de självuppfattningsfrågor som användes i de nationella 
utvärderingarna har använts i reviderad form både i ämnesproven för årskurserna 3 
och 5, men också i de diagnostiska materialen för de senare årskurserna samt i den 
internationella PISA-undersökningen. Ett annat exempel är de stora öppna uppgif-
terna som användes i den nationella utvärderingen. Dessa uppgifter och framförallt 
elevernas arbeten med dessa var en viktig utgångspunkt för att diskutera kvaliteter i 
elevers visade kunskap (Pettersson, 1997). Vid bedömning av elevernas arbeten med 
öppna uppgifter och gruppuppgifter krävs att man tar hänsyn till många olika aspek-
ter och då passar någon form av analytisk bedömning bäst (se kapitlet om bedöm-
ningsmetoder). I de nationella proven i matematik används öppna uppgifter och för 
årskurserna 3 och 5 även gruppuppgifter. Som en konsekvens av utvärderingen 2003 
producerade Myndigheten för skolutveckling (2007) en samtalsguide i matematik 
för årskurs 9, där ett av kapitlen handlar om bedömning. 

Ett exempel på en gruppuppgift som kan ge många olika lösningar är följande 
uppgift som gavs 1992 och 2003 i årskurs 9 i den nationella utvärderingen. 

Gruppuppgift – Tältet
Lasse, Stavros och Joakim behöver ett tremannatält. De har fått två begagnade segel 
med mått enligt nedanstående figurer. Av dessa ska de tillverka ett så stort tält som 
möjligt. Er uppgift är att hjälpa dem. Er redovisning ska innehålla en ritning av tältet 
och en beskrivning av hur de använder seglen. Dessutom ska ni beräkna hur mycket 
segeltyg som går åt till tältet och hur mycket som blir över.
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Följande uppgift skulle eleverna arbeta med individuellt 1992. Den genererar också 
många olika lösningar.

Eleverna får vid utprövningar alltid möjlighet att ge sin syn på uppgifterna. En elev 
ansåg att Kassen var en konstig uppgift, eftersom svaren kan bli mycket individu-
ella. Han slutar med att konstatera att lärarna inte tycker om denna typ av uppgift, 
eftersom de då ”måste använda huvudet när de ska rätta”. Man kan tolka elevens 
svar så att bedöma det väsentligaste och inte det enkelt mätbara kräver mycket av den 
enskilde läraren. 

Den nationella utvärderingen i backspegeln
Troligtvis var 2003 års nationella utvärdering den sista. I och med att Sverige deltar i 
internationella undersökningar och att också de nationella proven ska användas för att 
studera kunskapsutveckling över tid är behovet av separata nationella utvärderingar 
inte lika stort som tidigare. Den nationella utvärderingen uppkom för att tillfredställa 
behovet av att se skolutveckling inklusive kunskapsutveckling över tid. Fördelen med 
den nationella utvärderingen var att vi fick en översiktlig bild av den svenska grund-
skolan, eftersom alla ämnen var involverade och både elever och lärare fick svara på 
frågor i enkäter. Det var också möjligt att göra ämnesövergripande jämförelser och 
analyser. Nackdelen var att det var mycket svårt att göra studier av kunskapsutveckling 
över tid. Utvärderingen 2003 är ett sådant exempel. Utvärderingen syfte var att få en 
jämförelse mellan kunskapsnivån 2003 och 1992, men mellan dessa år hade läroplan 
och kursplaner genomgått vissa förändringar. När det gäller kunskapsjämförelser var 
det bara möjligt att göra dessa på områden som både förekom i läroplanen Lgr 80 och 
läroplanen Lpo 94 med tillhörande kursplaner. Nämnas kan här att de internationella 
kunskapsmätningarna, som naturligtvis inte kan utgå från de nationella kursplanerna, 
trots detta gör kunskapsjämförelser över tid. 

Du har en rektangulär tygbit som är 65 cm lång och 90 cm bred. Du tänker sy 
en kasse med handtag att handla varor i. Gör en skiss och arbetsbeskrivning på 
din kasse så att någon annan kan tillverka den.  
 
Hur stor kan din kasse bli?

Gruppuppgift – Kassen
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Förslag till diskussioner/aktiviteter:

–  Hur påverkas resultat från de nationella proven undervisningen i matematik?
–  Vilken är de största likheterna/skillnaderna mellan de prov ni brukar använda på 

 skolan i matematik och de nationella proven?
–  Vilka förändringar av de nationella proven skulle ni vilja ske på skolan?
–  Hur använder ni grupparbete som arbetsform och som underlag för bedömning? 
–  Hur bedömer ni elevarbetena på gruppuppgifter och vilka gensvar får eleverna?
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I förra kapitlet beskrevs bland annat den nationella utvärderingen av grundskolan. 
I detta kapitel behandlar vi en av de internationella studier av elevers kunskap där 
Sverige deltar. De internationella studierna TIMSS och PISA är i stort sett upp-
lagda på samma sätt. Efter en kort redogörelse för Sveriges deltagande i TIMSS 
och PISA, får därför PISA representera de internationella studierna. Sverige har 
varit med i PISA sedan starten och PRIM-gruppen har på Skolverkets uppdrag 
haft det nationella ansvaret för matematiken sedan dess. I detta kapitel ges en 
översiktlig beskrivning av matematiken i PISA och arbetet med uppgiftskon-
struktion, bedömning av elevarbeten och kvalitetsfrågor. Kapitlet avslutas med 
en diskussion kring resultaten och några frågeställningar som kan vara relevanta i 
sammanhanget.

Sverige har tidigare deltagit i de av IEA genomförda internationella studierna i 
matematik. IEA står för International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement. År 1964 genomfördes den första undersökningen benämnd FIMS 
(First International Mathematics Study) då 13-åringar i 13 länder deltog. Tillsam-
mans med USA presterade de svenska eleverna de sämsta genomsnittsresultaten. 
1980 genomfördes SIMS (Second International Mathematics Study) med 20 delta-
gande länder. Den undersökningen visade att svenska 13-åringars genomsnitts-
resultat låg bland de absolut lägsta bland de deltagande länderna. Åren 1994/95 
gjordes TIMSS (Third International Mathematics and Science Study). Även denna 
gång deltog 13-åriga elever i så många som 45 länder. De svenska elevernas kunska-
per i matematik visade sig då ligga bland genomsnittsresultaten för de deltagande 
länderna (Skolverket, 1996). År 2007 genomfördes TIMSS i årskurserna 4 och 8 
och Sverige deltog för första gången i årskurs 4. I båda årskurserna presterade de 
svenska eleverna ett genomsnittsresultat i matematik som låg under genomsnittet 
inom EU/OECD (Skolverket, 2008). 

År 2000 genomfördes den första PISA-undersökningen, i vilken 15-åringars 
kunnande i läsförståelse, matematik och naturvetenskap undersöktes. PISA står 
för Programme for International Student Assessment. Fokus låg vid detta tillfälle på 
läsförståelse. År 2000 presterade de svenska eleverna över OECD-genomsnittet 
i matematik (Skolverket 2001). År 2003 var det dags för nästa PISA-studie och 
då stod matematiken i fokus. De svenska elevernas prestationer låg över OECD-
genomsnittet i matematik också vid detta tillfälle (Skolverket, 2004). Den tredje 
PISA-studien 2006 fokuserade på kunnande inom naturvetenskap. Nu preste-
rade de svenska eleverna inte över OECD-genomsnittet i matematik (Skolverket, 
2007). 

internationella studier
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Förutom själva kunskapsproven i PISA får eleverna också besvara omfattande enkä-
ter om bland annat sin syn på skola, undervisning och sin fortsatta utbildning samt 
kring föräldrarnas utbildning. Enkäten innehåller också många frågor rörande det 
ämne som huvudundersökningen är inriktad på.

Bakgrund

Inom PISA har ett ramverk utarbetats för varje ämnesområde – läsförståelse, ma-
tematik respektive naturvetenskap – där de teoretiska ramarna för utvärderingen 
konkretiseras (OECD, 2006). Till skillnad från de nationella utvärderingarna och 
TIMSS är det inte styrdokumenten i respektive land som i första hand bestämmer 
innehållet i PISA. Målet är i stället att undersöka hur väl förberedda de elever som 
snart ska lämna den obligatoriska skolan är för att klara av sitt kommande liv som 
samhällsmedborgare och för fortsatta studier. I PISA genomförs därför utvärdering-
en med elever som uppnått åldern mellan 15 år 3 månader och 16 år 2 månader, då 
undersökningen genomförs. Härigenom får man i de flesta länderna med de elever, 
som snart ska avsluta sin obligatoriska skolgång. Avsikten med PISA är att ta reda på 
vilka funktionella kunskaper eleverna har i matematik. För att beskriva den matema-
tiska kunskap och kompetens som fordras för att kunna klara sig i olika situationer 
som samhällsmedborgare använder man sig i PISA av begreppet mathematical lite-
racy. Vi har inget motsvarande begrepp i svenska språket, men att vara matematiskt 
litterat innebär här att ha tillräcklig matematisk kunskap och kompetens, som 
kan användas i de situationer som man kan möta i sitt yrkes- och samhällsliv. Att 
vara matematiskt litterat innebär att man ”äger” en uppsättning av olika aspekter av 
matematisk kompetens.

Dimensioner och teman i matematik

PISA delar in matematiskt kunnande och kompetens i tre dimensioner; innehåll, 
process och sammanhang. 

• Innehåll definieras som breda matematiska begrepp med underliggande 
 matematiskt tänkande. 

• Process avser analys, resonemang och kommunikation av tankar vid 
 formulering av och lösning av matematiska problem/uppgifter.

• Sammanhang innefattar situationer i vilka man kan möta matematik, 
 till exempel studier, arbetsliv och privatliv. 

Matematiken i PISA innehåller fyra innehållsliga teman: Rum och form, Förändring 
och samband, Kvantitet och Osäkerhet. Det huvudsakliga matematiska innehållet 
inom respektive tema är:
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• Rum och form: Geometri och mätningar.

• Förändring och samband: Flera olika områden, bland annat statistik,  
 funktioner och algebra.

• Kvantitet: Taluppfattning och aritmetik.

• Osäkerhet: Statistiska och sannolikhetsrelaterade frågeställningar.

Kompetensklasser

För att beskriva elevernas matematiska kunskap är uppgifterna indelade i tre kompe-
tensklasser, 1, 2 och 3, där kompetensklass 1 representerar den lägsta kompetensen 
och klass 3 den högsta. Begreppet ”kompetensklass” talar om vilket matematiskt 
kunnande som krävs för lösning av uppgiften. 

Klass 1 (Reproduktion): Dessa uppgifter löses i regel genom reproduktion, det vill 
säga eleven behöver endast använda sig av standardmetoder/procedurer/algoritmer. 
Den ingående matematiken är explicit och tydligt beskriven i uppgiften. Dessa upp-
gifter löses i regel i ett steg. 

Klass 2 (Samband): I dessa uppgifter krävs att man kan se samband mellan olika ma-
tematiska områden och att man har förmågan att koppla samman dem i sin lösning 
av problemet/frågeställningen. Inom denna kompetensklass är flertalet uppgifter av 
flerstegskaraktär. 

Klass 3 (Reflektion): I den högsta kompetensklassen krävs att man har förmåga att 
se och extrahera den matematik som finns i uppgiften. Det matematiska innehål-
let behöver inte vara explicit utan kan vara ”inbäddat” i uppgiften. Vidare ska man 
kunna ”matematisera” det som uppgiften beskriver, det vill säga överföra situationen 
till matematiskt språk och sedan arbeta med detta för att nå en lösning. Förmåga till 
analys, tolkning och att utveckla mer originella metoder och strategier i lösningen är 
också centrala inslag i denna kompetensklass. Vidare krävs förmåga att kommuni-
cera/förklara sin lösning och att kunna argumentera, liksom att kunna generalisera 
resultaten.

Uppgiftskonstruktion, uppgiftstyper och urval av uppgifter

Varje deltagarland inbjuds att skicka förslag på uppgifter inom respektive område. 
Dessa uppgifter går sedan ut på remiss till deltagande länder. I granskningen tar 
respektive land ställning till bland annat hur väl uppgifterna passar eleverna, hur 
väl de är relaterade till gällande styrdokument, kulturella aspekter och könsaspekter. 
De uppgifter som ”passerar” gallringen i denna fas går vidare till en pilotstudie som 
genomförs året innan varje huvudundersökning. Alla nya uppgifter genomgår denna 
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process. Även nya enkätfrågor prövas ut på detta sätt. I uppgiftskonstruktionen ingår 
bedömning av elevarbeten, som sammanfattats i kod. Arbetet utförs i respektive land 
av särskilt utbildade bedömare. Sedan bearbetas data enligt modern psykometrisk 
mätteori (IRT, Item Response Theory). De uppgifter som vid analysen stämmer 
överens med den statistiska modellen går vidare till huvudundersökningen.

Samtliga uppgifter är skriftliga (papper och penna) och individuella. Eleverna ska 
ha tillgång till miniräknare under arbetet med hela provmaterialet, dessutom finns 
i varje häfte en matematisk formelsamling. De uppgiftstyper som förekommer är 
allt från flervalsuppgifter utan motivering till uppgifter av öppen karaktär, där lös-
ningen ska redovisas utförligt. I vissa uppgifter ska också eleven argumentera för sin 
lösning. Jämfört med uppgifter i de nationella ämnesproven i matematik innehåller 
matematiken i PISA en betydande andel flervalsuppgifter (28 av 85 uppgifter i PISA 
2003). 

Bedömning av elevarbeten, didaktisk kodning

För att klassificera hur elever löst uppgifterna använder man koder vid bedömningen 
av elevarbeten (fortsättningsvis benämnd kodningen). Bedömningsanvisningarna är 
mycket detaljerade och anger kriterier för respektive kod. Det finns i regel ett antal 
exempel på elevsvar på respektive delkod för att underlätta för kodarna. Under den 
period som kodningen pågår finns en service; problem som inte kan lösas lokalt 
av kodningsansvarig e-postas till det internationella konsortiet som därefter lämnar 
svar. Så gott som alla inkomna frågor med tillhörande svar finns tillgängliga via 
internet för samtliga kodargrupper och allteftersom kodningen fortskrider utökas 
informationen i denna databas. Det är viktigt att man vid tveksamhet om hur en 
lösning ska kodas använder denna service och inte på eget bevåg bestämmer vilken 
kod som ska ges. Risken är annars att bedömningen blir heterogen mellan olika län-
der, vilket naturligtvis utgör ett hot mot tillförlitligheten i undersökningen, särskilt 
när det gäller att göra internationella jämförelser. På flertalet av de uppgifter som 
kodas manuellt använder man sig av dubbelsiffrig kodning, s.k. didaktisk kodning. 
Syftet är att man, förutom vilken kod lösningen ger, också ska få information om 
vilken strategi eleven använt vid lösningen, och det gäller såväl korrekta som felak-
tiga strategier. Detta innebär att även om uppgiften inte ger någon ”credit” (”0”) ger 
den tvåsiffriga kodningen information om vilken felaktig strategi eleven har använt. 
Dessa koder räknas senare i databearbetningarna om till ”poäng”, vilket ytterligare 
behandlas under rubriken ”Prestationsnivåer i matematik”.

Kodningen består av två steg, singelkodning och multipelkodning. Kodningen i 
respektive ämne börjar med singelkodning, då kodarna får diskutera med varandra 
och tillsammans med kodningsansvarig försöker hitta lösningar på svårare fall i kod-
ningsavseende. Det kan förefalla paradoxalt, men för varje år då samma uppgift (link 
item) är med dyker det upp nya elevarbeten som är svåra att bedöma trots all samlad 
kunskap och tidigare erfarenhet som finns för den uppgiften. På detta sätt samlar 
kodarna successivt på sig alltmer kunskap, som de har nytta av under den fortsatta 
singelkodningen och framförallt under multipelkodningen, vilken beskrivs under 
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rubriken ”Kvalitetsfrågor”. Bedömningsanvisningarna är gjorda efter erfarenheter från 
pilotundersökningen. Det finns också en kod (”9”) för att ange om eleven inte gjort något 
försök att lösa en uppgift, man kan alltså skilja mellan ”fel” respektive ”överhoppad”.

En central aspekt för arbetet med konstruktion av nationella prov i matematik 
och utformandet av bedömningsanvisningarna, är de olika kvaliteter som eleverna 
kan visa i sina arbeten. I PISA särskiljer i flera fall inte bedömningsanvisningarna 
mellan olika kvalitativa nivåer, utan två lösningar på helt olika kvalitativa nivåer kan 
ge samma kod. Det handlar alltså i första hand om en bedömning av produkten och 
inte av processen. Därmed blir inte effekten av den didaktiska kodningen så stor när 
det gäller att ange olika kvalitativa nivåer i lösningen. 

Kvalitetsfrågor

Det är givetvis flera delar i genomförandet i en så stor undersökning som PISA som 
måste ”kvalitetssäkras”, eftersom möjligheten till jämförelser mellan länderna an-
nars riskerar att bli mindre tillförlitlig. En kvalitetsaspekt gäller översättningen av 
uppgifter till respektive språk för att försäkra sig om att uppgiften inte förändras 
genom översättningen. Resultatet kan då bli att uppgiften prövar något annat än 
vad som var avsikten. För att minska denna risk används ett arbetskrävande system 
med ”dubbelöversättning”. Översättare gör en översättning från engelska/franska till 
respektive lands språk. Därefter gör en annan översättare en översättning tillbaka till 
engelska/franska. De två engelska/franska versionerna jämförs och eventuella skillna-
der som uppstått genom översättningarna blir synliga och kan beaktas i den slutliga 
formuleringen av respektive uppgift. 

Genomförandet av själva provet måste naturligtvis göras på samma sätt i alla län-
der och för alla elever. Fram till och med 2006 var det speciellt utbildade provledare, 
som ledde genomförandet av alla prov såväl under pilot- som huvudundersökning. 
Då fick inte en person som tjänstgjorde på skolan vara provledare. För att kontrollera 
kvaliteten i provgenomförandet fanns, och finns fortfarande, kvalitetsobservatörer 
som är utbildade av det internationella konsortiet, vilka oanmälda besökte ett antal 
provtillfällen för att kontrollera i vilken grad genomförandet överensstämde med det 
föreskrivna. Observatörerna rapporterade sedan sina iakttagelser direkt till interna-
tionella konsortiet. Sedan pilotundersökningen 2008 är det personal på respektive 
skola som utbildas och ansvarar för genomförandet av undersökningen. 

För kodningen av elevlösningarna har man detaljerade anvisningar. För att sträva 
efter att kodarna håller tillräckligt hög kvalitet i sitt arbete, har den person som 
ansvarar för kodningen i respektive ämne i uppgift att granska ett antal kodningar 
från respektive kodare. Framkommer det att någon kodare inte uppfyller kraven i 
tillräcklig utsträckning får han/hon i första hand en kompletterande utbildning. Om 
detta inte medför förbättrad kvalitet måste kodaren ersättas. En extern kvalitetskon-
troll görs genom att man från konsortiet begär in provhäften från respektive land.  
Dessa häften granskas sedan beträffande kvaliteten på kodningen. 

Ytterligare en granskning för att säkra kvaliteten är kontrollen av i vilken ut-
sträckning kodarna i respektive bedömargrupp bedömer likvärdiga elevarbeten på 
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ett likvärdigt sätt (inter-marker reliability). Dessutom har ledaren för kodningen en 
viktig uppgift genom att försöka bedöma hur likvärdigt den enskilde kodaren bedö-
mer likvärdiga elevarbeten (intra-marker reliability). Under singelkodningen samlar 
kodarna på sig erfarenheter och får möjlighet att diskutera uppkomna kodningspro-
blem. För att undersöka samstämmigheten mellan kodarna genomförs en speciell 
kodning (multipelkodning). Den genomförs då all singelkodning är avslutad. Fyra 
kodare kodar 100 provhäften på ett sådant sätt att de inte tar del av varandras arbete. 
Det är alltså identiska elevarbeten som bedöms av fyra kodare. Under multipelkod-
ningen har kodarna tillgång till kodningsanvisningar samt sina sammanställningar 
på alla frågor som dykt upp under singelkodningen. Resultatet av multipelkodning-
en ligger till grund för framtagandet av ett mått på kodarnas samstämmighet (inter-
marker reliability). Om samstämmigheten inte uppfyller ställda krav riskerar landet 
att uteslutas i de fortsatta bearbetningarna under pågående huvudundersökning.

Prestationsnivåer i matematik

För att beskriva hur väl eleverna klarat att lösa de ingående uppgifterna i matematik 
har ett antal matematiknivåer (prestationsnivåer) konstruerats. Nivåerna benämns 1 
till och med 6 (där 6 är högsta nivån) samt under nivå 1. För att anses vara matema-
tiskt litterat enligt PISA krävs att man minst når nivå 2. De olika nivåerna för den 
kombinerade matematikskalan (matematiken sammantaget) beskrivs på följande 
sätt. 

På nivå 6 gör eleverna sig en föreställning om, generaliserar, och använder infor-
mation baserad på sina undersökningar och modelleringar av komplexa problemsi-
tuationer. De kopplar samman olika informationskällor och representationer och 
förflyttar sig utan svårighet mellan dem. De använder avancerat matematiskt tän-
kande och resonemang. När elever presterar på denna nivå tillämpar de sin insikt 
och förståelse tillsammans med att de behärskar symboliska och formella matema-
tiska operationer och samband för att utveckla nya metoder och strategier för att 
angripa nya situationer. Elever som presterar på denna nivå formulerar och kommu-
nicerar entydigt sina upptäckter, tolkningar, argument, och avgör hur lämpliga de är 
i förhållande till ursprungssituationen.

På nivå 5 utvecklar eleverna och arbetar med modeller för komplexa situationer, 
identifierar begränsningar och specificerar antaganden. De väljer, jämför och utar-
betar lämpliga problemlösningsstrategier för att handskas med komplexa problem 
för modellerna. När elever presterar på denna nivå arbetar de strategiskt genom an-
vändning av breda och välutvecklade tankeformer och resonemangsförmågor, ända-
målsenliga representationer, symboliska och formella karakteriseringar och insikter 
gällande dessa sammanhang. De reflekterar över sina handlingar, samt formulerar 
och kommunicerar sina tolkningar och resonemang.

På nivå 4 arbetar eleverna effektivt med tydliga modeller för komplexa situatio-
ner, som kan innehålla begränsningar och krav att antaganden görs. De väljer och 
sammanlänkar olika representationsformer, inklusive symboliska, och kopplar dessa 
till verkliga sammanhang. När elever presterar på denna nivå tillämpar de välfung-
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erande färdigheter och resonerar obehindrat, med viss insikt, i dessa sammanhang. 
De konstruerar och kommunicerar förklaringar och argument baserade på sina tolk-
ningar, argument och handlingar.

På nivå 3 utför eleverna tydligt beskrivna procedurer, inklusive de som fordrar en 
följd av beslut. De väljer och tillämpar enkla problemlösningsstrategier. När elever 
presterar på denna nivå tolkar de och använder representationer baserade på olika in-
formationskällor och resonerar utifrån dessa. De utarbetar kortfattade redovisningar 
för att rapportera sina tolkningar, resultat och resonemang.

På nivå 2 tolkar eleverna och känner igen situationer som inte fordrar mer än di-
rekta slutsatser. De extraherar relevant information från en källa och använder en 
representationsform. När elever presterar på denna nivå använder de grundläggande 
algoritmer, formler, procedurer eller konventioner. De kan föra enkla resonemang 
och göra fullständiga tolkningar av resultat.

På nivå 1 besvarar eleverna frågor som innehåller bekanta sammanhang där all rele-
vant information är given, och frågorna är klara och tydliga. De identifierar infor-
mation och utför rutinprocedurer enligt direkta instruktioner. De utför handlingar 
som är uppenbara och omedelbart följer ur uppgiften.

Antalet uppgifter i matematik 2003 var totalt 85 stycken. Sammanlagt fanns 13 olika 
provhäften innehållande uppgifter i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. 
Fördelningen av uppgifter varierar mellan olika häften (roterad provdesign). Det 
finns häften som till övervägande del innehåller uppgifter i matematik, medan 
andra domineras av läsförståelse eller naturvetenskap. Andra häften innehåller 
uppgifter från alla tre områdena. För att kunna placera varje elevs prestationer 
på en prestationsnivå inom respektive område använder man sig av IRT och 
beräknar ”plausible values”. Man beräknar den sannolikaste koden eleven skulle 
få – och därmed i förlängningen poäng – på de uppgifter som inte fanns med i 
hennes/hans provhäfte. Härigenom kan alla elever tilldelas en ”totalpoäng” inom 
respektive delområde och för matematiken sammantaget. Varje elev kan därmed 
placeras in på en ”poängskala” såväl för matematiken sammantaget som för respek-
tive tema. Utifrån placeringen på denna ”poängskala” kan varje elevs (förväntade) 
prestationer placeras på en prestationsnivå.

Jämförelse över tid – förändringar 

För att möjliggöra jämförelser över tid finns ett antal länkuppgifter (link items) 
med. Dessa återkommer i varje undersökning och ger alltså en bild av kunskaps-
förändringen och kunskapsutvecklingen över tid. Det finns länkuppgifter inom 
varje tema, då man förutom att jämföra det totala resultatet i matematik också 
vill kunna studera förändringar vad gäller elevers prestationer inom respektive 
tema.
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Exempel på matematikuppgifter med bedömningsanvisningar

Här presenteras en av de frisläppta matematikuppgifterna från PISA 2003, ”Växel-
kurs” som består av tre deluppgifter. Information om uppgiftens tema, kompetens-
klass, prestationsnivå och sammanhang anges. Längst upp till höger finns angivet 
i kursiverade versaler som anger uppgiftens id-nummer (M413), fråga/deluppgift 
(Q01), vilka sedan följs av de möjliga koderna. För varje deluppgift finns kodnings-
anvisningarna presenterade.

VÄXELKURS 
Mei-Ling från Singapore förberedde sig för sin 3 månader långa vistelse i Sydafrika 
som utbytesstudent. Hon behövde växla en del Singapore-dollar (SGD) till sydafri-
kanska rand (ZAR).

VÄXELKURS M413Q01 - 0 1 9

Mei-Ling fick veta att växelkursen mellan Singapore-dollar och sydafrikanska rand var:

1 SGD = 4,2 ZAR

Mei-Ling växlade 3 000 Singapore-dollar till sydafrikanska rand till denna växelkurs.

Hur mycket pengar i sydafrikanska rand fick Mei-Ling?

Svar: ............................................................................. 

VÄXELKURS POÄNGBEDÖMNING �

Full poäng

Kod 1:  12 600 ZAR (enhet krävs ej).

Inga poäng

Kod 0:  Andra svar.

Kod 9:  Inget svar.

Tema: Kvantitet

Kompetensklass: 1

Prestationsnivå: 1

Sammanhang: Samhällsliv
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VÄXELKURS M413Q02 - 0 1 9 
Vid återkomsten till Singapore efter 3 månader, hade Mei-Ling 3 900 ZAR kvar. Hon växlade till-

baka till Singapore-dollar, och märkte att växelkursen hade ändrats till:

1 SGD = 4,0 ZAR

Hur mycket pengar i Singapore-dollar fick Mei-Ling?

Svar: ............................................................................. 

VÄXELKURS POÄNGBEDÖMNING �

Full poäng

Kod 1:  975 SGD (enhet krävs ej).

Inga poäng

Kod 0:  Andra svar.

Kod 9:  Inget svar.

Tema: Kvantitet

Kompetensklass: 1

Prestationsnivå: 2

Sammanhang: Samhällsliv

VÄXELKURS M413Q03 -  01  02  11  99 

Under dessa 3 månader hade växelkursen ändrats från 4,2 till 4,0 ZAR per SGD.

Var det till Mei-Lings fördel att växelkursen nu var 4,0 ZAR istället för 4,2 ZAR, när hon växlade 

tillbaka sina sydafrikanska rand till Singapore-dollar? Ge en förklaring som stöder ditt svar.

Motivera ditt svar.

VÄXELKURS POÄNGBEDÖMNING �

Full poäng

Kod 11:  ”Ja”, med fullgod motivering.

  • Ja, med den lägre växelkursen (för 1 SGD) får Mei-Ling flera Singapore-dollar för sina 

   sydafrikanska rand.

  • Ja, 4,2 ZAR för en dollar skulle ha gett 929 ZAR. [Märk: Eleven har skrivit ZAR i stället  

   för SGD, men det framgår klart att han har gjort uträkningen och jämförelsen helt 

   korrekt. Detta fel kan man alltså bortse från.]

  • Ja, därför att hon fick 4,2 ZAR för 1 SGD, och nu behöver hon bara betala 4,0 ZAR för att  

   få 1 SGD.

  • Ja, därför att det blir 0,2 ZAR billigare för varje SGD.

  • Ja, därför att när man dividerar med 4,2 blir utfallet mindre än när man dividerar med 4.

  • Ja, hon tjänade på det, därför att om den inte gick ned skulle hon ha fått ungefär 50$  

   mindre.
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Inga poäng

Kod 01:  ”Ja”, utan motivering eller med ofullständig motivering.

 • Ja, en lägre växelkurs är bättre.

 • Ja, Mei-Ling tjänade på det, därför att om ZAR går ned då får hon mer pengar

    att växla till SGD.

 • Ja, Mei-Ling tjänade på det.

Kod 02:  Andra svar.

Kod 99:  Inget svar.

Tema: Kvantitet

Kompetensklass: 3

Prestationsnivå: 4

Sammanhang: Samhällsliv

Diskussion av några aspekter gällande internationella studier

I PISA deltar elever som är 15 år. Eftersom åldern för skolstart varierar mellan del-
tagande länder innebär det att vissa länder har eleverna gått ett år längre i skolan än 
andra. Därför finns en problematik i att direkt jämföra resultat mellan vissa länder, 
eftersom elever har fått mer eller mindre undervisning. I nuläget saknas möjlighet 
att inom ramen för PISA- undersökningarna kompensera för sådana faktorer, vilket 
får ses som en brist då man i nuläget jämför elever som gått i skolan olika länge. En 
sådan jämförelse kan bli missvisande. En annan fråga är naturligtvis i vilken utsträck-
ning man mäter det man avser att mäta, nämligen hur väl förberedda eleverna är att 
möta livet som samhällsmedborgare i olika situationer. Att avgöra hur väl man lyckas 
med detta är en fråga som kan diskuteras. Till skillnad från TIMSS är PISA inte i 
första hand relaterad till styrdokumenten, utan avser att pröva i vilken utsträckning 
eleverna kan omsätta sin kunskap i olika situationer i ett antal olika sammanhang. 
Man kan säga att PISA och TIMSS kompletterar varandra då de fokuserar olika 
aspekter av kunskap – elevers förmåga att omsätta kunskap i olika situationer res-
pektive i vilken utsträckning eleverna har specifik ämneskunskap. Viktigt att hålla i 
minnet är att PISA – i jämförelse med den nationella utvärderingen av grundskolan 
– inte avser att mäta i vilken utsträckning ett enskilt land lyckats implementera styr-
dokumenten (i första hand kursplanen) i undervisningen. 

Den didaktiska kodning som används i PISA utgör en god grund för att få en 
mer nyanserad bild av de strategier – såväl korrekta som felaktiga – elever använder 
vid arbete med mer omfattande/öppna uppgifter. Dessutom utgör alla elevarbeten 
ett rikt material för att analysera hur elever löser uppgifter i matematik och det 
ger stora möjligheter att använda PISA för att bedriva didaktisk forskning. Visser-
ligen skulle en mer finmaskig didaktisk kodning (fler koder) ge underlag till mer 
detaljerade analyser av hur elever löser uppgifter, men det skulle troligen bli alltför 
omfattande att utöka antalet koder. Att man i större utsträckning än nu använder 
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didaktiskt kodning för att också koppla elevers lösningar med kvalitativa nivåer är 
en önskan som framförts men som inte genomförts. 

Det är mycket viktigt att poängtera att de elever som deltar i PISA endast gör en 
del av det totala antalet uppgifter (inom respektive område). Undersökningens design 
(roterande provdesign) och den statistiska modell som används gör det möjligt att be-
räkna varje elevs totalpoäng som om han/hon hade gjort alla uppgifter (inom respektive 
område). Den totala poängen utgår från kodningen av de uppgifter eleven arbetat med. 
Kodningen är inte relaterad till kunskapskrav utan utgår från resultat på pilotstudien. 
Detta ska ses i relation till de nationella proven och de nationella utvärderingarna i vilka 
kunskapskraven i styrdokumenten är centrala. Förutom att varje elevs totalpoäng beräk-
nas i PISA för matematiken sammantaget, görs motsvarande beräkningar för respektive 
delområde. Detta möjliggör internationella jämförelser också inom olika delområden.

Under åren från 1964 då de internationella kunskapsundersökningarna i mate-
matik har genomförts har alltfler länder valt att delta. Resultaten från undersökning-
arna har stor medial och även utbildningspolitisk genomslagkraft och föregås av ett 
stort ”hemlighetsmakeri”. Inget deltagande land får yppa något om resultaten förrän 
dessa offentliggjorts via det internationella konsortiet. Presskonferenser anordnas i 
deltagande länder där resultaten tillkännages av ansvarig myndighet. Resultaten ger 
i många fall upphov till debatter om varför resultatet är så dåligt och vad som måste 
göras för att förbättra dessa. Det är lätt att man ”köper” dessa resultat med hull och 
hår utan att vara ifrågasättande, då det är en så omfattande undersökning som ligger 
till grund för de presenterade resultaten (Pettersson, 2008,  2009). En ytterligare 
aspekt är att i olika sammanhang, till exempel i media, kan vissa resultat från studien 
överbetonas till förmån för andra. PISA är en mycket stor undersökning och det är 
hundratusentals elever som deltar, men det finns givetvis kritiska frågor man bör 
ställa sig när det gäller undersökningar som PISA och TIMSS:

• Vad kan vi i Sverige lära om andra länder genom dessa undersökningar?  
 Vad får vi veta som vi inte skulle veta annars?
• Vad är det man mäter i en undersökning som denna och vilka aspekter av   
 matematisk kompetens låter sig inte fångas i denna typ av undersökningar?
• Hur väl mäter man det man mäter?
• Kan det finnas andra orsaker till resultaten än de presenterade?
• Hur stor är avvikelsen mellan gällande styrdokument och det matematiska  
 innehållet i undersökningen?
• Hur ser fördelningen mellan uppgiftstyper ut och hur vana är eleverna vid att  
 möta de olika uppgiftstyperna?
• Finns det andra sätt att tolka resultaten än det/de som presenteras?
• Vad kan undersökningarna ha för inverkan (positiv och/eller negativ) på   
 undervisningen i skolan och/eller på de politiska beslut som fattas?
• Vilka andra fördelar och nackdelar innebär det att delta i en sådan undersökning?

Var tredje år genomförs PISA-undersökningen, 2009 var läsning huvudämne. Nästa 
undersökning i PISA sker 2012 och då är det matematiken som är huvudämnet. En 
pilotstudie genomförs under 2011.
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Barngrupper

24 barn ska delas in i grupper. Det ska vara lika många i varje grupp. På vilka olika 
sätt kan indelningen ske?

Elev 1

Elev 2

Material för bedömningsdiskussioner
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Elev 3

Elev 4
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19 Ämnesprov årskurs 5 1999

© Skolverket19

Hur stor area (yta) har hela plats nummer 16?

Visa hur du löser uppgiften.

Elev 1

Husbilen

Husbilen
Familjen Ryan är på semester i Australien.
De har parkerat sin husbil på plats nummer 16.
På ritningen ser du hur de har parkerat.
Husbilen täcker 8 m2 av hela platsen.
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Elev 2

Elev 3

Elev 4

Husbilen

Husbilen
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Elev 5

Borden

20 Diagnostiska uppgifter för skolår 6-9

© Skolverket20

Ett långt bord är sammansatt av 3 småbord. Runt det långa bordet har man 
ställt stolar, som figuren visar.
 
 

a)  Hur många stolar finns det plats till om vi sätter samman 4 småbord  
     på samma sätt?

b) Hur många stolar blir det plats till om man sätter samman 15 småbord  
    på samma sätt?

Visa hur du löser uppgifterna.
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Elev 1

Elev 2

Elev 3
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Elev 4

Elev 5
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Vardagshändelse

                                                                                                            

Elev 1 

Nikolas skulle få 14,5 kr av 2 kompisar då fick han 29 kr

Elev 2 

I Olles klass finns det 29 elever. Olle bakar 14,5 kakor som ska delas upp på alla i 
klassen. En person får då (0,5) en halv kaka

Elev 3 

Mia läser en tidning från 1914 och ser att den kostar 0,50 kr och hon vet att en 
tidning nu kostar 15 kr. Hur stor är höjningen i procent? 
Höjning i kr 15 – 0,5 = 14.50 kr
14,5
0,5

 = 29 = 2900 %  Svar ökningen var 2900 %

Elev 4 

Man köper tuggummi för 14,50 kr. Man får 29 stycken.

Elev 5 

Ola har en planka som är 14,5 meter lång. Han delar den i halvmetersbitar och får 
därmed 29 bitar

Elev 6

Farmor kan bara division och vill veta vad 14,5 + 14,5 är då använder hon 14,5
0,5

 

Beskriv en vardagshändelser som leder till följande beräkning:

           = 29

21 Ämnesprov årskurs 9 1998

© Skolverket21

14,5
0,5
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Andreas och Lisa

Elevarbeten

Elev 1

Lisa har från början dubbelt så mycket i lön som Andreas

Elev 2

Låt oss anta att Lisa från början hade 200 kr i timlön och Andreas hade 100 kr. 
När Lisas lön höjs med 2,5 % (0,025.200) höjs den med 5 kr. 
Andreas lön höjs med 5 % (0,05 .100) alltså 5 kr. 
Bägges löner höjs lika mycket eftersom Lisa från början fick dubbelt så mycket i 
lön jämfört med Andreas.

Elev 3

De har inte samma lön från början. Lisa har högre lön eftersom hon får mindre 
ökning. Andreas har fått större ökning dvs han hade mindre lön från början.

Elev 4 

Om Andreas lön var 25 kr kommer höjningen vara 12,5 kr
Och om Lisas lön var 50 kr kommer höjningen vara 12,5 kr
Om Andreas har hälften så stor lön som Lisa kommer de att få lika stor höjning

Elev 5

Lisas gamla lön: x kr  Lisas löneökning 0,025 .x kr 
Andreas gamla lön: y kr Andreas löneökning 0,05.y kr 
Om ökningen är lika är 0,025.x = 0,05.y ; x = 2y dvs Lisas lön är från början dub-
belt så stor som Andreas.

Elev 6

Andreas 5 %  8000.1,05 = 8400 kr
Lisa 2,5 %   8195.1,025 = 8400 kr

Andreas och Lisa fick båda löneförhöjning med lika många kronor vardera. 
Andreas höjning var 5 % och Lisas var 2,5 %. Undersök med beräkningar och 
resonemang för vilka löner detta kan vara möjligt.

22 Nationellt prov kurs A vt 2002
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23 Nationellt prov kurs A vt 2001
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Omkrets och area

Din uppgift är att jämföra areorna hos några olika plana geometriska figurer med 
omkretsen 24 cm.

Tänk dig att du har en ståltråd som är 24 cm lång. Tråden kan formas till olika 
plana geometriska figurer. Hela tråden ska utnyttjas och bilda figurens omkrets. 
Alla figurer du ska arbeta med kommer då att ha samma omkrets.

• Rita först de tre namngivna figurerna, sätt ut måtten och beräkna figurernas  
 areor. 
• Jämför figurernas areor. 
• Fundera över vilka egenskaper hos figuren som påverkar areans storlek. 
 Vilka slutsatser drar du?
• Rita ytterligare minst en figur som stöder dina slutsatser. Sätt ut mått och   
 beräkna arean. 
• Sammanfatta din undersökning. 

Liksidig triangel
Kvadrat 
Regelbunden sexhörning

Ytterligare minst en geometrisk figur
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Elev 1
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Elev 2
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Här följer tre avskrivna elevarbeten till uppgiften

Elev 1

Elev 2

24 Nationellt prov kurs C vt 2002

© Skolverket24

I koordinatsystemet nedan är grafen till funktionen f (x) = x 2,5  ritad.
Bestäm f ´ (0,6) på två olika sätt. 

Derivata
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Elev 3

Prim IIII _Inlaga_ok.indd   102 10-10-08   00.29.57



MATEMATIKDIDAKTISKA TEXTER • DEL 4    I    �0�

Integral

Figuren visar grafen till funktionen y = f (x).    
Beräkna värdet av integralen

 3

 f (x )dx
0

Elev 1

Elev 2

25 Nationellt prov kurs D ht 1997
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Astrid Pettersson är professor i pedago-
gik med inriktning mot utvärdering och mate-
matikämnets didaktik och är ämnesföreträdare 
för matematikämnets didaktik vid Stockholms 
universitet. Hon har undervisat i matematik i 
grundskola och gymnasieskola under ett tiotal 
år. Då ett nytt provsystem skulle införas under 
senare hälften av 1990-talet hade Astrid i PRIM-
gruppen provansvar för samtliga prov och diag-
nostiska material i matematik i grundskolan 
och för kurs A i gymnasieskolan under några år. 
Hon är bl.a. vetenskaplig ledare för PRIM-grup-
pen och föreståndare för den av Vetenskapsrådet 
finansierade nationella forskarskolan i pedagogisk 
bedömning. Hon arbetar bl.a. med OECD-pro-
jektet PISA och leder forskningscirkel om gensvar 
för verksamma lärare. 

Gunilla Olofsson är universitetslektor i 
matematikämnets didaktik. Hon har undervisat i 
matematik i grundskola och gymnasieskola samt 
i mer än 15 år i matematikämnets didaktik inom 
lärarutbildningen. De senare åren har Gunilla 
också undervisat på kurser med inriktning mot 
bedömning av kunskaper i matematik och varit 
delaktig i MiMa-projektet, ett projekt som syf-
tar till att öka elevernas kunskaper i och intresse 
för matematik. Sedan det nya provsystemet in-
fördes har Gunilla  arbetat med framtagning av 
ämnesprov och kursprov och har sedan 2002 på 
PRIM-gruppen varit provansvarig för kursprovet 
matematik kurs A. 

Katarina Kjellström är universitetslektor 
i matematikämnets didaktik. Hon har under-
visat i matematik i grundskola och gymnasieskola 
i nästan 25 år samt i matematikämnets didaktik 
inom lärarutbildningen i mer än 15 år. De senaste 
10 åren har hon framför allt undervisat på kurser 
med inriktning mot bedömning av kunskaper i 
matematik. På PRIM-gruppen har Katarina arbetat 
med de nationella utvärderingarna i matematik. 
Sedan det nya provsystemet infördes är hon prov-
ansvarig för ämnesprovet för åk 9 och har under 
några år även varit provansvarig för kursprovet för 
kurs A. 

Ingmar Ingemansson är universitets-
adjunkt i matematikämnets didaktik. Han har un-
dervisat i matematik i grundskola, gymnasieskola, 
kommunal vuxenutbildning och näringslivet i 15 
år. Han har även undervisat i matematik och mate-
matikämnets didaktik inom lärarutbildningen. 
På PRIM-gruppen har Ingmar arbetat med den 
nationella utvärderingen i matematik och de natio-
nella diagnos- och provmaterialen. Sedan 1998 
arbetar han huvudsakligen med matematiken i 
PISA-undersökningen, kommunala utvärderingar 
i matematik och statistiska databearbetningar.

Stina Hallén är ämneslärare i matematik och 
arbetar i  grundskolan. Under några år arbetade hon 
på PRIM-gruppen med ämnesprovet i årskurs 9. 
Där arbetade Stina också inom lärarutbildningen 
och med att implementera diagnostiska material i 
matematik för grundskolan årskurs 7-9. 

Lisa Björklund Boistrup är universitets-
adjunkt i matematikämnets didaktik och dispu-
terar under hösten 2010 med en avhandling om 
klassrumsbedömning i matematik. Lisa har under-
visat i matematik, framför allt i årskurs 4-6, under 
cirka 15 år. Under några år har hon undervisat i 
matematikämnets didaktik och bedömning på 
lärarutbildningen. I PRIM-gruppen har Lisa under 
ett par år varit ansvarig för konstruktion av ämnes-
provet i årskurs 5. Lisa har också varit ansvarig för 
framtagandet av diagnostiska material samt det 
första ämnesprovet för årskurs 3 i matematik. Hon 
är ansvarig för det kommande ämnesprovet i 
matematik för årskurs 6.

Lena Alm är universitetslektor i matematik-
ämnets didaktik. Hon är folkskollärare och special-
lärare och har undervisat i över 20 år i grundskolan 
samt i 20 år som lärarutbildare i matematikämnets 
didaktik. De senaste åren har hon framför allt 
undervisat på kurser med inriktning mot special-
pedagogik och matematik. Sedan det nya provsys-
temet infördes har hon arbetat med ämnesprovet 
för årskurs 5, vilket hon är provansvarig för sedan 
2002. Lena medverkar i arbetet med att ta fram 
ämnesprov för årskurs 3 och för årskurs 6. 
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