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BAKGRUND: 
 
Idén till denna undersökning väcktes under ett litteraturseminarium som behandlade 
bedömning av elevers kunskaper i matematik. Vi blev särskilt intresserade av de nationella 
diagnosmaterialen i matematik för de lägre åldrarna. Som blivande lärare ville vi ta chansen 
att få mer kunskap om dessa. 
 
SYFTE: 
 
Vår avsikt är att undersöka de nationella diagnosmaterialen i matematik, som inriktar sig mot 
grundskolans lägre åldrar, i relation till kursplanen i matematik och i relation till aktuell 
matematikdidaktisk forskning. 
 
METOD: 
 
Vi har använt oss av kvalitativ metod med inspiration av komparativ textanalys. 
 
RESULTAT: 
 
Vi kom i vår undersökning fram till att inget av diagnosmaterialen diagnostiserar hela det 
kunskapsinnehåll som enligt kursplanen i matematik skall ingå i grundskolans 
matematikundervisning upp till år 5. Inte heller tar de hänsyn till alla de fem uttrycks- och 
representationsformer som utgör den matematikdidaktiska forskningen i vår undersökning. En 
användning av dylika material kräver en medvetenhet hos användaren. 
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Inledning 
 
En avgörande faktor för att lärare framgångsrikt skall kunna planera och bedriva en 
individanpassad undervisning är god kännedom om var eleverna befinner sig i sin 
kunskapsutveckling. Denna kännedom måste vara en självklar utgångspunkt i arbetet med att 
skapa goda förutsättningar för elevernas måluppfyllelse. 
 
Under vår lärarutbildning med inriktning mot matematik och naturvetenskap för de lägre 
åldrarna, har vi ofta behandlat hur lärare på olika sätt kan arbeta med kartläggning av elevers 
kunskaper. Ett sätt kan vara att använda sig av diagnosmaterial, vilka kan användas som ett 
stöd för att synliggöra och bedöma elevers kunskapsutveckling. 
 
I arbetet med att bedöma elevers matematikkunskaper tillhandahåller Skolverket två 
nationella diagnosmaterial avsedda för de lägre åldrarna. Materialen är tänkta att fungera som 
ett hjälpmedel för lärare och elever och är frivilliga att använda. 
 
Vid vår verksamhetsförlagda utbildning har vi stött på de nationella diagnosmaterialen och 
noterat hur dessa i vissa fall tydligt påverkar och styr både planering och innehåll i 
matematikundervisningen. Många av de yrkesverksamma lärarna som använder materialen 
talar mycket varmt om dem och uppskattar vägledningen de ger inom skolmatematikens 
värld. Det är först nu, i slutet av vår lärarutbildning, som vi har börjat fundera över 
diagnosmaterialens betydelse. Vi har nog inte direkt reflekterat över dem innan, utan svalt 
dem med hull och hår! 
 
Vi vill nu, innan vi själva är verksamma lärare, ta chansen att fördjupa oss i dessa material. 
Båda materialen säger sig vara utarbetade efter rådande kursplan i matematik och forskning. 
Det låter ju som ett heltäckande koncept som skulle kunna vara lika med lösningen på alla 
kunskapsglapp. Vi förstår ju att detta inte kan vara fallet och vill nu få mer kunskap om 
materialen. 
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1. Syfte 
 
Vår avsikt är att undersöka de nationella diagnosmaterialen i matematik, som inriktar sig mot 
grundskolans lägre åldrar, i relation till kursplanen i matematik och i relation till aktuell 
matematikdidaktisk forskning. 
 

2. Bakgrund 
 
Nedan beskrivs aktuellt forskningsläge inom undersökningens ram samt de centrala begrepp 
som används i texten. 
 

2.1 Diagnostisering 

 
Diagnostisering av elevers kunskaper är, enligt oss, att kartlägga och bedöma elevers 
kunskapsutveckling. Enligt oss handlar det om att synliggöra varje elevs kunnande inom ett 
visst område i avsikt att forma undervisningen därefter. 
 
Grovt sett brukar man skilja på bedömningar som avser att ge ett omdöme om det som 
studerats eller de som är avsedda att ge information som kan användas för att förbättra det 
som studerats (Korp, 2003). De två olika typerna brukar benämnas summativ bedömning och 
formativ bedömning (a.a.). Diagnosmaterialen som vi studerat i denna undersökning utger sig 
för att vara redskap för lärande, det vill säga formativa. 
 
När eleven och läraren tar utgångspunkt i tillvägagångssättet som eleven visar inom ett visst 
område kan läraren uppmärksamma vad som blivit fel och visa på strategier som är mer 
framgångsrika (Bonniol, 1991). När eleven får denna erfarenhet kan han/hon justera sitt 
tillvägagångssätt till nästa gång han/hon står inför en liknande uppgift (a.a.). Den önskade 
konsekvensen av detta blir då att elevens lärande formas. 
 
God kännedom om var eleven befinner sig kunskapsmässigt är en förutsättning för att kunna 
individanpassa såväl undervisning som mål (Lindström, 2005; Löwing & Kilborn, 2002). I en 
individanpassad undervisning tar läraren hänsyn till varje enskild elevs kunnande i avsikt att 
optimera elevens kunskapsutveckling. Eleven behöver känna till målen inom det aktuella 
kunskapsområdet och var han/hon befinner sig i relation till dessa för att kunna reflektera över 
sitt eget lärande. Tanken med diagnostisering är att skapa goda förutsättningar för elevernas 
måluppfyllelse (a.a.). 
 
Att även veta hur uppföljningen av en diagnos ska gå till är helt avgörande (Löwing & 
Kilborn, 2002). Läraren måste veta hur det stoff som hon/han ska undervisa om är uppbyggt, 
vilka tankeformer och vilka inlärningsmodeller som är möjliga att pröva. Vet inte läraren 
detta blir diagnosen enbart en rituell handling utan betydelse för undervisningen (a.a.). 
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2.2 De nationella diagnosmaterialen i matematik 

 
De nationella diagnosmaterialen i matematik, som inriktar sig mot grundskolans lägre åldrar, 
utgörs av ”Diagnostiska uppgifter i matematik – för användning i de tidigare skolåren” 
(Skolverket, 2000) och ”Diamant – diagnoser i matematik” (Skolverket, 2009a). Dessa 
diagnostiska material ingår som en del i det nationella provsystemet som Skolverket ansvarar 
för (Skolverket, 2004). Övriga delar av det nationella provsystemet består av diagnostiska 
material i övriga kärnämnen, nationella ämnesprov samt en provbank med provmaterial för 
olika åldrar och inom de ämnen som inte har nationella ämnesprov (a.a.). 
 
Skolverket, formellt kallat Statens Skolverk, är en svensk central förvaltningsmyndighet för 
det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och 
vuxenutbildningen (Skolverket, 2008a). Det är efter regeringens uppdrag för förskolan och 
skolan som Skolverket arbetar (a.a.). Det nationella provsystemet är ett exempel på ett resultat 
av flera sådana givna regeringsuppdrag. Skolverkets roll i utbildningssystemet är att styra, 
stödja, följa upp och utvärdera kommuners och skolors arbete i syfte att förbättra kvaliteten 
och resultaten i verksamheterna, vilket ska bidra till elevers rätt till en likvärdig utbildning 
(Skolverket, 2008a). 
 
Det nationella provsystemet är en del av Skolverkets arbete i att styra och stödja genom att 
sätta ramar och riktlinjer för hur utbildningen ska bedrivas (Skolverket, 2008a). Syftet med 
det nationella provsystemet är att: 
 

• bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna, 
• förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor, 
• konkretisera kursmål och betygskriterier, 
• stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning… 
(Skolverket, 2009b). 

 
De diagnostiska materialen och provbankens material är frivilliga att använda och tänkta som 
stödmaterial som lärare kan använda för att bedöma elevers kunskapsutveckling (Skolverket, 
2009c). De nationella ämnesproven är däremot obligatoriska i grundskolans och 
gymnasieskolans kärnämnen (Skolverket, 2009d). 
 
De diagnostiska materialen i matematik, som inriktar sig mot grundskolans lägre åldrar, har 
på uppdrag av Skolverket utarbetats av olika forskningsgrupper. ”Diagnostiska uppgifter i 
matematik – för användning i de tidigare skolåren” (Skolverket, 2000) är utarbetat av PRIM-
gruppen (PRov I Matematik) vid Stockholms universitet och ”Diamant – diagnoser i 
matematik” (Skolverket, 2009a) är utarbetat av AKUT-gruppen (Analys, 
Kunskapsuppföljning och UTvärdering av matematikkunskaper) vid Göteborgs universitet. 
 

2.3 Kursplanen i matematik 

 
Under början av 1990-talet genomgick den svenska skolan en reform vilken resulterade i nya 
styrdokument i form av läroplan och kursplaner (SOU, 1992:94) . Dessa nya dokument 
infördes i grundskolan hösten 1995 och visar på att skolan nu är mål- och resultatstyrd, då 
skolornas och lärarnas uppdrag utformas i form av mål som undervisningen skall sträva mot 
och uppnå (Skolverket, 1997). Strävansmålen anger vilken riktning skolan skall sträva mot i 
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verksamheten och skall ligga till grund för all planering. Uppnåendemålen motsvarar de 
kunskaper eleverna minst ska ha uppnått vid en specifik ålder (a.a.). 
 

Utgångspunkten skall… vara mål att sträva mot, det är de som 
skall styra undervisningen och prägla allt arbete i skolan. Att 
alla elever minst skall nå mål att uppnå skall vara ett resultat av 
det man gör i skolan – inte en utgångspunkt för undervisningen. 
(Skolverket, 1996, s. 23) 

 
Läroplanen och kursplanerna anger syfte och mål för verksamheten, men ger inte specifika 
direktiv för hur organisationen skall se ut eller hur undervisningen skall gå till (Skolverket, 
1997). Läroplanen innefattar skolans värdegrund och demokratiska förhållningssätt med mål 
att sträva mot samt mål att uppnå på ett övergripande plan. Kursplanerna innehåller mål att 
sträva mot samt mål att uppnå i de olika skolämnena vid slutet av år 5 och år 9, och det finns 
således en kursplan med tillhörande betygs- och bedömningskriterier för varje ämne (a.a.). 
Kursplanerna för svenska, svenska som andraspråk samt för matematik fick 2008 ett tillägg 
och innehåller nu även mål att uppnå i slutet av det tredje skolåret (Skolverket, 2008b). 
 
Kursplanen för varje ämne inleds av en beskrivning av ämnets syfte och roll i utbildningen i 
förhållande till läroplanens övergripande mål (Skolverket, 2008b). Efter detta följer mål att 
sträva mot, där undervisningens inriktning åskådliggörs för aktuellt ämne i form av elevens 
utveckling av faktakunskaper, färdigheter, förståelse och förtrogenhet i ämnet. Målen att 
sträva mot är uppdelade i övergripande mål, exempelvis att eleven skall känna tilltro till sin 
förmåga, och i kunskapsmål, exempelvis att eleven skall utveckla sina färdigheter. Dessa följs 
av en beskrivning av ämnets uppbyggnad och karaktär. Kursplanerna avslutas med mål som 
eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte respektive det nionde skolåret samt av 
betygskriterier. För matematik, svenska samt svenska som andraspråk föregås dessa mål av 
mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. Uppnåendemålen i 
respektive ämne visar på den kunskaps- och färdighetsnivå som eleven minst ska ha nått i 
slutet av år 3, 5 eller 9 och ska således inte vara de mål som styr planeringen av 
undervisningen (a.a., Skolverket 1997). 
 
I kursplanen för matematik pekar matematikämnets syfte och roll i utbildningen på vikten av 
att eleven utvecklar sådana kunskaper i matematik att han/hon på ett adekvat sätt kan fatta 
välgrundade beslut, tolka information samt aktivt medverka och vara delaktig i det 
demokratiska samhällslivet (Skolverket, 1997). Matematikutbildningen skall även syfta till att 
ge eleven en god matematisk grund att kunna bygga vidare på, såväl i andra ämnen som 
vidare i matematiska studier i en livslång lärandeprocess. Utbildningen skall visa på 
matematikens viktiga del i vår kultur samt på ämnets historiska betydelse. Intresset för 
matematik samt möjligheterna att kommunicera med matematiskt språk och dess 
uttrycksformer skall främjas. Matematikutbildningen skall ge eleven verktyg för att stimulera 
till och möjliggöra kreativt och logiskt tänkande, att upptäcka samband och mönster, att 
bemästra problemlösning i olika situationer samt att analysera resultatens rimlighet (a.a., 
Skolverket, 2008b). 
 
De övergripande målen att sträva mot i matematik innefattar att skolan skall sträva efter att 
eleven ”utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 
förmågan… inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och 
verksamheter… får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder 
inom matematiken utvecklats och använts… inser värdet av och använder matematikens 
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uttrycksformer…” samt att eleven utvecklar sin förmåga att ”förstå, föra och använda logiska 
resonemang, dra slutsatser och generalisera… förklara och argumentera för sitt tänkande… 
formulera, gestalta och lösa problem… tolka, jämföra och värdera lösningarna… använda 
enkla matematiska modeller samt kritiskt granska modellernas förutsättningar, begränsningar 
och användning… utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter” (Skolverket, 2008b, s. 26-
27). 
 
De kunskapsrelaterade strävansmålen påtalar att strävan även skall vara att eleven utvecklar 
sin förmåga att förstå och använda följande kunskapsområden (Skolverket, 2008b): 
 

• taluppfattning 
• rumsuppfattning 
• geometri 
• mätning 
• statistik 
• algebra 
• ekvationer 
• funktioner och grafer 
• sannolikhet 
(a.a., s. 27) 

 
Matematikämnets karaktär och uppbyggnad påtalar att matematiken är en av våra äldsta 
vetenskaper, har inspirerats av naturvetenskaperna och är en ”levande mänsklig konstruktion 
som omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition” (Skolverket, 2008b, s. 27). Att 
all matematik innehåller någon form av abstraktion framhävs, liksom att problemlösning alltid 
har haft en central plats i matematikämnet. Det talas även om matematikämnets nära samband 
med övriga ämnen i skolan, då eleverna använder sina erfarenheter från andra situationer och 
med hjälp av dessa vidgar sitt matematiska kunnande (a.a., Skolverket, 1997). 
 
Uppnåendemålen är uppdelade i mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje 
skolåret och mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Målen för 
respektive skolår har olika svårighetsgrad men har båda fokus på samma kunskapsområden 
(Skolverket, 2008b). Dessa är: 
 

• taluppfattning 
• rumsuppfattning 
• geometri 
• mätning 
• statistik 
• miniräknare (skolår 5) 
(a.a., s. 28-29) 

 
I kursplanen för matematik återfinns även mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det 
nionde skolåret, men eftersom vårt arbete fokuserar på de lägre åldrarna före år 6, går vi inte 
igenom dessa uppnåendemål här. Betygskriterierna för matematik, som också återfinns i 
kursplanen, anser vi inte heller vara relevanta för vårt arbete, och går således inte heller 
igenom dessa här. 
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2.3.1 Kunskapsområdena i kursplanen i matematik 

 
De mål i kursplanen i matematik som anger vilket stoffinnehåll som ska ingå i 
matematikundervisningen inryms i ett antal kunskapsområden. Nedan beskrivs innehållet i 
sex kunskapsområden. 
 
Vår avsikt är att undersöka diagnosmaterialen i relation till kursplanen i matematik och i 
relation till aktuell matematikdidaktisk forskning. Det nedan beskrivna innehållet utgör den 
del av kursplanen som vi avser att undersöka diagnosmaterialen i relation till. 
 

Taluppfattning 

 
• Tals betydelse och storlek, positionssystemet med basen 10 
• Förstå och använda enkla tal i bråk- och decimalform 
• Förstå och använda de fyra räknesätten 
• Använda räknestrategier – huvudräkning, skriftiga räknemetoder och miniräknare 
• Upptäcka talmönster 

 

Rumsuppfattning 

 
• Känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer 
• Beskriva relationer inom och mellan objekt i vår omvärld 
• Beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla 

lägesbestämningar 
• Tolka bilder och spegelbilder samt avbilda föremål 
• Använda ritningar och kartor 
 

Mätning 

 
• Jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider 

 

Geometri 

 
• Förstå och använda grundläggande geometriska begrepp, egenskaper och relationer 
• Fortsätta och konstruera geometriska mönster 

 

Statistik 

 
• Avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram 
• Samla in, analysera och redovisa data 
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Miniräknare 

 
• Använda miniräknare 

 

2.4 Aktuell matematikdidaktisk forskning 

 
Didaktik är i vid bemärkelse den verksamhet som äger rum i undervisning och lärande samt 
det utbyte och de konsekvenser som handlingarna resulterar i (Niss, 2001). Matematikdidaktik 
berör undervisning och lärande i matematik och betraktas som både ett kunskapsfält, i form av 
den verksamhet som äger rum i undervisningssituationer, och en forskningsdisciplin 
(Grevholm, 2001). 
 
Spännvidden inom matematikdidaktiken är stor. Oavsett om det handlar om empirisk 
grundforskning, tillämpad forskning eller ett reflekterande undervisningsutövande påpekar 
Niss (2001) att ”det övergripande syftet med hela verksamheten i grunden är att främja och 
förbättra elevers och studenters matematikinlärning och att de ska tillägna sig en matematisk 
kompetens” (a.a., s. 25). 
 
De didaktiska frågorna vad, varför och hur utgör motivet för innehåll och arbetssätt i 
undervisningen, utifrån elevgrupp och undervisningsmål (Lundegård, Wickman, Wohlin, 
2004). Under vår utbildning har vi kontinuerligt kopplat till dessa frågor, som är avgörande 
för urval av kunskapsstoff, motiv för detta urval samt hur undervisningen bör läggas upp i 
relation till elevernas ålder och förkunskaper. Frågan om hur undervisningen bör läggas upp 
utifrån utvalt lärostoff, kommer vi inte att beröra i denna undersökning, utan vi kommer att 
fokusera på de didaktiska frågorna vad och varför. 
 
Vi kommer naturligtvis inte att kunna göra en heltäckande beskrivning över det 
internationella forskningsläget utan har valt att fokusera på matematikens fem 
representationsformer. 
 

2.4.1 Matematikens fem representationsformer 

 
Matematiken är en abstrakt vetenskap och för att underlätta övergången från det konkreta till 
det abstrakta för eleverna har laborativt, konkret material tagits in i undervisningen. 
Undersökningar har dock visat att konkret material endast är en av komponenterna i 
utvecklingen av mentala representationssystem och att även andra yttre representationer 
spelar en stor roll i begreppsbildningen (Behr et al., 1983). Fem olika typer av 
representationssystem som återfinns inom lärande i matematik har identifierats (a.a.). De fem 
olika representationsformerna (se figur 1) är: 1) verklig händelse, 2) laborativt material, 3) 
bilder, 4) muntligt språk samt 5) skrivna symboler. 
 
Dessa representationsformer är viktiga faktorer för att grundlägga matematikkompetensen. 
Det har visat sig att även förmågan att översätta och överföra mellan de olika formerna är av 
stor vikt (Lesh, Post & Behr, 1987). Olika typer av representationer kan vara lämpade för 
olika uppgifter och olika situationer och för att kunna lösa ett problem ända fram till målet, 
behövs ofta överföringar mellan olika representationsformer under vägens gång utan att tappa 
någon information om problemets art (a.a.). 
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Man kan ofta se i läroböcker med så kallade benämnda uppgifter, eller textuppgifter, att 
eleven exempelvis ombeds att rita ett diagram över uppgiften, beskriva ett liknande problem i 
en välkänd situation eller att skriva om uppgiften med egna ord. Alla dessa händelser är 
exempel på överföringar och översättningar mellan olika representationsformer. För att 
exempelvis lösa en uppgift om bråkaddition, kan en elev kanske börja med att rita en bild eller 
att tänka sig en ”verklig” pizza, men för att kunna utföra själva kombinationshändelsen 
kanske han/hon istället övergår till talat språk eller skrivna symboler (Lesh, Post & Behr, 
1987). Goda problemlösare har visat sig ha god förmåga att på ett flexibelt och näst intill 
instinktivt sätt översätta sin problemlösningsinformation till den representationsform som är 
mest passande vid en given tidpunkt i lösningsprocessen (a.a.). 
 
 

 
 
 
Figur 2.1. Modell över matematikens fem representationsformer (inspirerad av Lesh, Post & Behr, 1987, s. 34). 
 
Ovanstående modell visar på hur de olika representationsformerna är relaterade till varandra. 
Med modellen som grund pekar Lesh, Post & Behr (1987) på hur realistiska matematiska 
problem ofta löses genom: 
a) översättning från den verkliga händelsen till någon av de övriga representationsformerna, 
b) omvandling eller nyttjande av representationsformen för att nå ett resultat, och 
c) översättning av resultatet tillbaka till den verkliga händelsen. Ofta kan flera olika 
representationsformer nyttjas som mellanled för att lösa olika typer av problem (a.a.). 
 
Nedan beskrivs de olika representationsformerna lite närmare för att visa på deras respektive 
betydelse för den matematiska kompetensuppbyggnaden. Vår avsikt är att undersöka 
diagnosmaterialen i relation till kursplanen i matematik och i relation till aktuell 
matematikdidaktisk forskning. Den nedan beskrivna matematikdidaktiska forskningen utgör 
det som vi avser att undersöka diagnosmaterialen i relation till. 
  

Verklig 
händelse 

Skrivna 
symboler 

Manipulativt 
material 

Muntligt 
språk 

Bilder 
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 Verklig händelse 

 
Undersökningar har visat att lusten och motivationen till att lära sig matematik ökar om olika 
autentiska situationer utnyttjas i undervisningen och om matematiken kopplas ihop med andra 
ämnesområden i skolan (Skolverket, 2003). Detta kan användas redan i de tidigare åren, innan 
eleverna introducerats för specifika lösningstekniker för olika problem, och optimeras om 
uppgiften skapats utifrån elevernas vardag (a.a.). 
 
Malmer (1991) påtalar de ökade möjligheterna för eleverna att utveckla ett matematiskt 
talspråk och att förankra matematiska begrepp i konkreta situationer om man utgår från 
elevernas egna förtrogna verklighet. 
 
All ny inlärning bygger vidare på redan förvärvade kunskaper, varför dessa utgör 
referensramar för den nya kunskapen och är avgörande för lärandets kvalitet (Wistedt, 1991). 
För att nya matematikkunskaper inte enbart ska förbli ytliga och lättflyktiga kunskaper, bör 
matematiken vardagsanknytas, så att de befintliga vardagsnära kunskaperna kan utgöra en 
grund för nytt lärande (a.a.). 
 

Laborativt material 

 
Laborativt, konkret material kan användas för att representera de inre, mentala 
kunskapsstrukturerna och för att underlätta vid kommunikation med andra människor 
(Hunting & Lamon, 1995). 
 
Konkret material kan användas som ett mellanled mellan den verkliga världen och den 
matematiska världen och kan användas för att modellera verkliga situationer (Post, 1981). 
Detta handhavande är en del i abstraherandet, då modelleringen med det konkreta materialet 
är mer abstrakt än den verkliga världen, men mer konkret än de formella matematiska 
symbolerna (a.a.). 
 

Bilder 

 
När eleverna ritar bilder för att representera ett problem får de en visuell upplevelse, som kan 
leda till en ökad förståelse för problemets innehåll (Ahlberg, 1995). ”När barnen, i samband 
med att de använder sitt eget vardagliga språk, utvecklar bilden som uttrycksform, kan de 
upptäcka bildens symbolfunktion, och inse att bilden kan representera något annat än det som 
är direkt avbildat.” (a.a., s.50). 
 
Bilden kan fungera som ett översättningsled mellan det talade vardagliga språket och det 
matematiskt skrivna symbolspråket och kan fungera som en hjälp vid problemlösning i många 
olika sammanhang (Ahlberg, 1995). 
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Muntligt språk 

 
Språket är ett oerhört viktigt instrument för att tillgodogöra sig kunskap och även den 
matematiska kommunikationen påtalas som ytterst betydelsefull för begreppsutvecklingen 
(Malmer, 1991). 
 
Skolverket bedömer efter att ha analyserat resultaten av den nationella utvärderingen av 
skolan 2003, att ökningen av det enskilda arbetet i främst matematik kan vara en viktig del i 
förklaringen till att de svenska elevernas prestationer i ämnet var sämre i jämförelse med 
resultaten i den nationella utvärderingen 1992 (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 
 
Kopplingen mellan tanken och det talade språket är, framför allt i unga år, mycket starkare än 
kopplingen mellan tanken och det skrivna språket, vilket påtalar vikten av att använda 
muntligt språk i en större utsträckning (Skemp, 1982). 
 

Skrivna symboler 

 
Symboler är ett gränssnitt mellan den inre tankevärlden och den yttre verkliga världen 
(Skemp, 1982). De kan fungera både som beteckningar och som redskap för att kunna 
kommunicera begreppen de är anknutna till (a.a.). 
 
Det skrivna symbolspråket är mycket abstrakt och det ligger en komplicerad process bakom 
översättningen av verkligheten till enstaka symboler (Malmer, 1991). Varje matematisk 
symbol kan innefatta flera talade ord, varför symbolspråket kan liknas vid en form av 
stenografi. För att kunna hantera de skrivna symbolerna på ett adekvat sätt, är det viktigt att 
eleverna får rika möjligheter att känna och tala matematik innan de övergår till det 
koncentrerade symbolspråket (a.a.). 
 

3. Teoretisk utgångspunkt 
 
I vår undersökning har vi inspirerats av det poststrukturalistiska synsättet. Mycket kort kan 
man säga att detta synsätt reser idéer kring tvivel om språkets och forskarens möjlighet att 
avbilda en yttre verklighet och framställa den innebörd som språket anses kommunicera 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Representationen blir här problematisk och hamnar inom detta 
synsätt i centrum (a.a.). Representationen, framställningen, av vår undersökning visar på de 
nationella diagnosmaterialen i matematik, som inriktar sig mot grundskolans lägre åldrar, i 
relation till kursplanen i matematik och aktuell matematikdidaktisk forskning. Problematiken 
ligger i att den avbildning vi visar och den innebörd, utklippt från diagnosmaterialen, som vi 
framhäver är vald av oss och därför vår. 
 
Inom den poststrukturalistiska forskningen är verkligheten alltid subjektiv; ingenting är, utan 
blir i en viss kontext (Alvesson & Sköldberg, 2008). Forskningen bestäms utifrån forskarens 
val, värderingar och intressen. Forskarens subjektiva val i en stor mängd av valmöjligheter 
genomsyrar forskningen och framställningen av densamma visar på vad forskaren valt att ta 
upp samt valt att nonchalera (a.a.). 
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Poststrukturalistisk forskning gör inte anspråk på några absoluta sanningar, utan vill framhäva 
mångfald och variation (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vår undersökning bidrar med 
mångfald och variation inom det område som vi valt att fokusera. Inom poststrukturalismen 
ifrågasätts makten hos samhällsfenomen och dess givna sanningar (Bergström & Boréus, 
2005). I vår undersökning undersöker vi de nationella diagnosmaterialen, vilket implicit är att 
ifrågasätta dessa. 
 

4. Metod 
 
Nedan beskrivs undersökningens genomförande, forskningsetik samt reliabilitet och validitet. 
 

4.1 Genomförande 

 
Under ett litteraturseminarium som behandlade bedömning av elevers kunskaper i matematik 
för de lägre åldrarna, väcktes idén till denna undersökning. Under seminariet hade vi inte 
möjlighet att på riktigt sätta oss in i de bedömningsmaterial som diskuterades, varvid behovet 
av att veta mer började gro. De bedömningsmaterial som vi fann särskilt intressanta var de 
nationella diagnosmaterialen. Anledningen till detta är att de är utarbetade efter regeringens 
uppdrag och tillhandahålls av Skolverket. Enligt oss ger detta materialen extra tyngd och 
trovärdighet, vilket vi anser gör dem mer spännande att undersöka än övriga diagnosmaterial 
på marknaden. Vi tog därför tillfället i akt att i denna undersökning studera dessa vidare. Att 
de nationella diagnosmaterialen i matematik är två till antalet såg vi enbart som en fördel, då 
detta gör undersökningen mer dynamisk än om det bara funnits ett. Vi får härmed en 
möjlighet till en jämförelse materialen emellan, vilket kan bidra till en ökad kunskap och 
medvetenhet om de två materialen. 
 
Syftet med undersökningen bestämdes till att undersöka de nationella diagnosmaterialen i 
matematik, som inriktar sig mot grundskolans lägre åldrar, i relation till kursplanen i 
matematik och i relation till aktuell matematikdidaktisk forskning. Vi började med att 
avgränsa undersökningsområdet. I undersökningen avsåg vi att undersöka diagnosmaterialen i 
relation till kursplanen i matematik och ansåg det mest intressant att undersöka materialen i 
relation till det stoffinnehåll som enligt kursplanen ska ingå i matematikundervisningen. Detta 
stoffinnehåll som återfinns i kursplanens kunskapsområden specificerades till ett antal 
delområden utifrån vår tolkning av ett till kursplanen kompletterande kommentarsmaterial 
(Skolverket, 2007) för att sedan användas vid analysen av diagnosmaterialen. De aktuella 
kunskapsområdena är de sex som överensstämmer med uppnåendemålen för år 5 och är 
relevanta för denna undersökning. Vi avsåg även att undersöka diagnosmaterialen i relation 
till aktuell matematikdidaktisk forskning och ansåg det mest intressant att undersöka 
materialen i relation till matematikens fem representationsformer. Dessa 
representationsformer har både fått stort genomslag inom det matematikdidaktiska 
forskningsfältet och har framhävts under vår utbildning. De återfinns dessutom i kursplanen i 
matematik samt i dess kompletterade kommentarsmaterial (Skolverket, 2007). Stoffinnehållet, 
delområdena, i sex av kursplanens kunskapsområden samt matematikens fem 
representationsformer utgör de kriterier som vi i denna undersökning avser att ställa 
diagnosmaterialen i relation till. Vi ville alltså granska hur väl materialen uppfyller dessa 
kriterier. Denna granskning faller inom delar av det komparativa studieområdet, där 
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insamlade data relateras till uppsatta analytiska kategorier i avsikt att lyfta fram en slutsats 
som svarar mot studiens syfte (Denk, 2002). 
 
Analysmaterialet i vår undersökning utgörs av de nationella diagnosmaterialen i matematik. 
Under vår grundliga granskning av dessa har vi inspirerats av textanalys. Vid textanalys 
analyseras ett givet textmaterial genom noggrann läsning och tolkning av textens olika delar, 
dess helhet och dess sammanhang (Esaiasson et al. 2004). Utifrån detta kan det huvudsakliga 
innehållet i texten sorteras ut och ses i ett nytt och djupare perspektiv (a.a.). 
 
I analysen använde vi oss av två analyssteg. Det första steget bestod i att välja ut 
representativa uppgifter ur respektive material för att tydligt visa på hur väl materialen 
uppfyller kriterierna avseende kursplanens kunskapsområden. Vi granskade alltså innehållet 
med fokus på vad respektive material diagnostiserar respektive ej diagnostiserar och hur detta 
i så fall uttrycks. I analysen identifierades och bestämdes ännu icke kända innebörder och 
variationer materialen emellan, med avseende på kunskapsområdeskriterierna. Denna typ av 
målsättning faller under det kvalitativa forskningsfältet där förhållandena mellan de inre 
elementen, i detta fall innehållet i materialen, analyseras i avsikt med att upptäcka variationer 
och stukturer (Starrin, 1994). I den kvalitativa analysen går presentationen av undersökningen 
från helhet till del (a.a.). 
 
Det andra analyssteget bestod i att utifrån de utvalda uppgifterna undersöka hur väl dessa tar 
hänsyn till matematikens fem representationsformer. Vi ville undersöka på vilka sätt eleven 
uppmanas eller uppmuntras att uttrycka de olika representationsformerna i lösningsprocessen 
av uppgifterna. För att undersöka vilka representationsformer de olika uppgifterna tar hänsyn 
till, har vi anpassat de fem representationsformerna enligt nedan. Dessa är direkt anpassade 
till vår undersökning. 
 

• I vår undersökning tillfaller uppgifter där eleven får möjlighet att känna igen 
situationen, helst tagna ur elevernas egen förtrogna verklighet, representationsformen 
verklig händelse. 

 
• I vår undersökning tillfaller uppgifter där eleven uppmanas att använda konkret 

material representationsformen laborativt material. 
 

• I vår undersökning tillfaller uppgifter där eleven uppmanas att rita bilder 
representationsformen bilder. 

 
• I vår undersökning tillfaller uppgifter där eleven uppmanas att tala matematik 

representationsformen muntligt språk. 
 

• I vår undersökning tillfaller uppgifter där eleven uppmanas att skriva matematiska 
symboler representationsformen skrivna symboler. 

 
I resultatet valde vi att redovisa de representativa uppgifterna ur respektive material som valts 
ut efter kriterierna avseende kursplanens kunskapsområden och hur dessa representativa 
uppgifter tar hänsyn till matematikens fem representationsformer. Detta diskuteras i 
resultatdiskussionen. 
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4.2 Forskningsetik 

 
I undersökningen har de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002) inte behövt 
följas eftersom inga individer deltagit i undersökningen. 
 

4.3 Reliabilitet och validitet 

 
Reliabilitet, tillförlitlighet, avser hur korrekt undersökningen är gjord (Thurén, 2007). 
Reliabiliteten i vår undersökning är beroende av hur kursplanen i matematik och aktuell 
matematikdidaktisk forskning representerats och hur kriterierna utifrån dessa specificerats. 
Reliabiliteten är även beroende av hur urvalet av representativa uppgifter ur respektive 
diagnosmaterial gjorts samt hur detta organiserats. Väl medvetna om att vår tolkning och 
förförståelse påverkar resultatet och därmed slutsatserna har vi för att öka reliabiliteten arbetat 
tillsammans under hela undersökningens gång. 
 
Validitet, giltighet, innebär att man undersöker det man avser att undersöka och inte något 
annat (Thurén, 2007). Validiteten i vår undersökning avgörs således av hur väl våra slutsatser 
svarar mot syftet. Vi har därför genomgående haft vårt syfte i åtanke. De som bäst kan 
bedöma giltigheten av vårt resultat är läsarna av denna undersökning som själva har 
erfarenhet av de nationella diagnosmaterialen som vi här fokuserar (Dimenäs, 2006). De kan 
kanske känna igen resultatet och se hur de kan relatera slutsatserna till sin egen verklighet 
(a.a). Detta skulle stärka giltigheten för vår undersökning. 
 

5. Resultat 
 
Vår avsikt är att undersöka de nationella diagnosmaterialen i matematik, som inriktar sig mot 
grundskolans lägre åldrar, i relation till kursplanen i matematik och i relation till aktuell 
matematikdidaktisk forskning. Nedan redovisas detta resultat genom att visa på hur 
diagnosmaterialens innehåll relateras till kursplanens kunskapsområden och hur detta innehåll 
relateras till matematikens fem representationsformer. 
 
De redovisade uppgifterna är representativa exempel på hur diagnosmaterialen diagnostiserar 
kunskapsområdenas stoffinnehåll. Utifrån dessa uppgifter redovisas hur matematikens fem 
representationsformer kan utläsas. Vi har valt att redovisa uppgifterna här i resultatdelen och 
inte i en separat bilaga, eftersom vi anser att detta underlättar förståelsen av framställningen. 
 
Varje uppgift förtydligas med en kommentar avseende vilket stoffinnehåll som uppgiften 
diagnostiserar samt vilken eller vilka av matematikens representationsformer som uppgiften 
tar hänsyn till. Det stoffinnehåll som inte återfinns i diagnosmaterialen redovisas som en ruta 
med texten ”saknas”. Uppgifterna markeras med namn och nummer för att lätt återfinnas i 
diagnosmaterialen. Sist i resultatdelen redovisas en sammanställning över kunskapsområdena 
och matematikens fem representationsformer utifrån uppgifterna från respektive material. 
 
Här i resultatavsnittet och i diskussionsavsnittet nedan kallar vi materialet ”Diagnostiska 
uppgifter i matematik – för användning i de tidigare skolåren” (Skolverket, 2000) för D1 och 
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materialet ”Diamant – diagnoser i matematik” (Skolverket, 2009a) för D2. Detta gör vi för att 
underlätta läsbarheten av texten. 
 
 

Taluppfattning 

Nedan redogörs för kunskapsområdet taluppfattning inom följande delområden: 
tals betydelse och storlek, positionssystemet med basen 10; förstå och använda enkla tal i 
bråk- och decimalform; förstå och använda de fyra räknesätten; använda räknestrategier – 
huvudräkning, skriftiga räknemetoder och miniräknare samt upptäcka talmönster. 
 

 Tals betydelse och storlek, positionssystemet med basen 10 

Delområdet tals betydelse och storlek, positionssystemet med basen 10 innefattar förmågan att 
dela upp ett tal i mindre beståndsdelar och att inse att flera små delar tillsammans kan byggas 
ihop till större tal. Dessutom innefattas förmågan att inse siffrornas olika värden beroende på 
var i talet de står samt att känna till begreppen ental, tiotal, hundratal och tusental och vilka 
positioner i talet som dessa begrepp motsvarar. 
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D1 
B2 

 

D1 
C3 

 

 Tals betydelse och storlek. 
Skrivna symboler 

 Positionssystemet med basen 10.  
Skrivna symboler 

 
I D1, B2 representeras tals betydelse och storlek på ett sätt som visar uppbyggnaden av ett tal 
med hjälp av bilder på konkret material, där kvadraterna grupperats i grupper om 10. Dessa 
tiogrupperingar låter eleven visa sin förståelse för begreppet tiotal och att ”resten” bildar 
ental. 
I D1, B2 ser vi representationsformen skrivna symboler. Uppgiften visar bild på konkret, 
laborativt material, vilket eleven och/eller läraren skulle kunna nyttja i en liknande situation. 
Detta uppmanas dock inte specifikt i uppgiften, utan eleven ombeds skriva ett svar, varför 
representationsformen för uppgiften ifråga blir skrivna symboler. 
 
I D1, C3 representeras positionssystemet med basen 10 genom att påvisa betydelsen av 
siffrans placering i talet. Eleven får visa sin förståelse för begrepp som ental, tiotal och 
hundratal. 
I D1, C3 ser vi representationsformen skrivna symboler. 
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D2 
AG2; 

1a 

 Tals betydelse och storlek.
Skrivna symboler

 
I D2, AG2; 1a representeras tals betydelse och storlek
förståelse för begreppen tiotal och ental.
I D2, AG2; 1a ser vi representationsformen 
 
Delområdet positionssystemet med basen 10

 

 Förstå och använda enkla tal i bråk

Delområdet förstå och använda enkla tal i bråk
förstå hur delar kan bygga upp en helhet och hur detta skrivs som delar av 1. Dessutom 
innefattar delområdet kunskaper om decimaltal samt kopplingen mellan bråk
decimalform; kunskaperna om att ett bråktal kan skrivas som ett de
att det (ofta) går att ”översätta” tal mellan dessa båda former utan att storleken på talet 
förändras. 
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D1 
F8 

 Förstå och använda enkla tal i 
bråkform.
Verklig händels
Bilder 
Skrivna symboler

 
I D1, F8 representeras delområdet 
låter eleven visa att han/hon förstår begreppet tredjedel. Helheten motsvaras av alla 
pepparkaksgubbarna på plåten och från denna tas först tredjedelen och sedan ”resten”, som 
barnen ska dela på. 
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D2 saknas

Tals betydelse och storlek.  
Skrivna symboler 

 Positionssystemet med basen 10.
 

tals betydelse och storlek på ett sätt som låter eleven visa sin 
för begreppen tiotal och ental. 

ser vi representationsformen skrivna symboler. 

positionssystemet med basen 10 kunde vi inte hitta några uppgifter på i D2.

Förstå och använda enkla tal i bråk- och decimalform 

förstå och använda enkla tal i bråk- och decimalform innefattar förmågan att 
förstå hur delar kan bygga upp en helhet och hur detta skrivs som delar av 1. Dessutom 
innefattar delområdet kunskaper om decimaltal samt kopplingen mellan bråk- och 
decimalform; kunskaperna om att ett bråktal kan skrivas som ett decimaltal och tvärtom och 
att det (ofta) går att ”översätta” tal mellan dessa båda former utan att storleken på talet 

 

D1 saknas

Förstå och använda enkla tal i 
bråkform. 
Verklig händelse 

Skrivna symboler 

 Förstå och använda enkla tal i 
decimalform. 
 

representeras delområdet förstå och använda enkla tal i bråkform på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon förstår begreppet tredjedel. Helheten motsvaras av alla 

kaksgubbarna på plåten och från denna tas först tredjedelen och sedan ”resten”, som 

saknas 

Positionssystemet med basen 10.  

på ett sätt som låter eleven visa sin 

på i D2. 

innefattar förmågan att 
förstå hur delar kan bygga upp en helhet och hur detta skrivs som delar av 1. Dessutom 

och 
cimaltal och tvärtom och 

att det (ofta) går att ”översätta” tal mellan dessa båda former utan att storleken på talet 

saknas 

Förstå och använda enkla tal i 
 

på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon förstår begreppet tredjedel. Helheten motsvaras av alla 

kaksgubbarna på plåten och från denna tas först tredjedelen och sedan ”resten”, som 



I D1, F8 ser vi representationsformerna 
Uppgiften visar en situation som troligen är bekant för de flest
uppmanas i uppgiften att rita eller skriva hur de löser uppgiften ifråga.
 
Delområdet förstå och använda enkla tal i decimalform
i D1. 
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D2 
BD4; 

3 

 Förstå och använda enkla tal i 
bråkform.
 

 
I D2, BD4; 3 representeras delområdet 
låter eleven visa att han/hon förstår storleksskillnaden mellan två tal med lika stora täljare 
men med olika stora nämnare. 
I D2, BD4; 3 ser vi ingen av representationsformerna, då eleven endast uppmanas att ringa in 
rätt svar, vilket vi inte tolkar som produktion av några skrivn
 
I D2, BD6; 2 representeras delområdet 
på ett sätt som låter eleven visa att han/hon förstår kopplingen mellan bråk
och att det går att ”översätta” tal mellan dessa båda forme
förändras. 
I D2, BD6; 2 ser vi representationsformen 

16 

ser vi representationsformerna verklig händelse, bilder samt skrivna symboler
Uppgiften visar en situation som troligen är bekant för de flesta svenska barn och eleven 
uppmanas i uppgiften att rita eller skriva hur de löser uppgiften ifråga. 

förstå och använda enkla tal i decimalform kunde vi inte hitta några 

 

D2 
BD6; 

2 

Förstå och använda enkla tal i 
bråkform. 

 Förstå och använda enkla tal i 
bråk- och decimalform.
Skrivna symboler

representeras delområdet förstå och använda enkla tal i bråkform på ett sätt som 
n/hon förstår storleksskillnaden mellan två tal med lika stora täljare 

ser vi ingen av representationsformerna, då eleven endast uppmanas att ringa in 
rätt svar, vilket vi inte tolkar som produktion av några skrivna symboler. 

representeras delområdet förstå och använda enkla tal i bråk- och decimalform
på ett sätt som låter eleven visa att han/hon förstår kopplingen mellan bråk- och decimaltal 
och att det går att ”översätta” tal mellan dessa båda former utan att storleken på talet 

ser vi representationsformen skrivna symboler. 

skrivna symboler. 
a svenska barn och eleven 

kunde vi inte hitta några uppgifter på 

 

Förstå och använda enkla tal i 
och decimalform. 

Skrivna symboler 

på ett sätt som 
n/hon förstår storleksskillnaden mellan två tal med lika stora täljare 

ser vi ingen av representationsformerna, då eleven endast uppmanas att ringa in 

och decimalform 
och decimaltal 

r utan att storleken på talet 
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 Förstå och använda de fyra räknesätten 

Delområdet förstå och använda de fyra räknesätten innefattar förmågan att kunna hantera 
räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division samt att förstå och kunna avgöra 
vilket räknesätt som ska användas i en given situation. 
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D1 
C6 

 

D1 
A5 

 

 Förstå och använda de fyra 
räknesätten. Addition. 
Verklig händelse 
Skrivna symboler 

 Förstå och använda de fyra 
räknesätten. Subtraktion. 
Verklig händelse 
Bilder 
Skrivna symboler 

D1 
E2 

 

D1 
F1 

 

 Förstå och använda de fyra 
räknesätten. Multiplikation. 
Verklig händelse 
Bilder 
Skrivna symboler 

 Förstå och använda de fyra 
räknesätten. Division. 
Verklig händelse 
Bilder 
Skrivna symboler 

 
I D1, C6 representeras delområdet förstå och använda de fyra räknesätten på ett sätt som låter 
eleven visa att han/hon förstår hur en matematisk additionsutsaga kan motsvara en händelse 
och hur man kan beskriva och skriva denna händelse. 
I D1, C6 ser vi representationsformerna verklig händelse och skrivna symboler, då eleven 
ombeds skriva ner en räkneberättelse om en verklig händelse som motsvarar additionsutsagan 
7+8. 
 
I D1, A5 representeras delområdet förstå och använda de fyra räknesätten på ett sätt som låter 
eleven visa att han/hon förstår hur vardagsspråket kan beskrivas av en matematisk utsaga, i 
detta fall som en subtraktionsuppgift. 



I D1, A5 ser vi representationsformerna 
händelsen troligen är bekant för de flesta elever och eleven ombeds att rita eller skriva hur 
han/hon löser uppgiften. 
 
I D1, E2 representeras delområdet 
eleven visa att han/hon förstår att man kan använda räknesättet 
gånger för att nå fram till svaret. 
I D1, E2 ser vi representationsformerna 
Verklig händelse ser vi då eleven troligen stött på en björn i något sammanhang och definitivt 
stött på 8-åringar, samt för att eleven behöver känna till ungefär hur mycket en verklig 8
väger för att kunna lösa uppgiften. Bilder och skrivna symboler ser vi då eleven ombeds
rita eller skriva hur han/hon löser uppgiften.
 
I D1, F1 representeras delområdet 
eleven visa att han/hon förstår hur man kan använda räknesättet 
i ett specifikt antal delar. 
I D1, F1 ser vi representationsformerna 
flesta elever troligen kan relatera till händelsen och eleven ombeds att rita eller skriva hur 
han/hon löser uppgiften . 
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D2 
AG5; 

5 

 Förstå och använda de fyra 
räknesätten. Addition.
Verklig händelse
Skrivna symboler

D2 
AG9; 

1 

 Förstå och använda de fyra 
räknesätten. Multiplikation.
Verklig händelse
Skrivna symboler
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sformerna verklig händelse, bilder samt skrivna symboler
händelsen troligen är bekant för de flesta elever och eleven ombeds att rita eller skriva hur 

representeras delområdet förstå och använda de fyra räknesätten på ett sätt som låter 
eleven visa att han/hon förstår att man kan använda räknesättet multiplikation upprepade 

 
ser vi representationsformerna verklig händelse, bilder samt skrivna symboler

då eleven troligen stött på en björn i något sammanhang och definitivt 
åringar, samt för att eleven behöver känna till ungefär hur mycket en verklig 8

väger för att kunna lösa uppgiften. Bilder och skrivna symboler ser vi då eleven ombeds
rita eller skriva hur han/hon löser uppgiften. 

representeras delområdet förstå och använda de fyra räknesätten på ett sätt som låter 
eleven visa att han/hon förstår hur man kan använda räknesättet division för att dela upp ett tal 

ser vi representationsformerna verklig händelse, bilder samt skrivna symboler
flesta elever troligen kan relatera till händelsen och eleven ombeds att rita eller skriva hur 

 

D2 
AG5; 

6 

Förstå och använda de fyra 
räknesätten. Addition. 
Verklig händelse 
Skrivna symboler 

 Förstå och använda de fyra 
räknesätten. Subtraktion.
Verklig händelse
Skrivna symboler

 

D2 
AG9; 

6 

Förstå och använda de fyra 
räknesätten. Multiplikation. 
Verklig händelse 
Skrivna symboler 

 Förstå och använda de fyra 
räknesätten. Division.
Verklig händelse
Skrivna symboler

skrivna symboler, då 
händelsen troligen är bekant för de flesta elever och eleven ombeds att rita eller skriva hur 

ett sätt som låter 
upprepade 

skrivna symboler. 
då eleven troligen stött på en björn i något sammanhang och definitivt 

åringar, samt för att eleven behöver känna till ungefär hur mycket en verklig 8-åring 
väger för att kunna lösa uppgiften. Bilder och skrivna symboler ser vi då eleven ombeds att 

på ett sätt som låter 
för att dela upp ett tal 

skrivna symboler, då de 
flesta elever troligen kan relatera till händelsen och eleven ombeds att rita eller skriva hur 

 

Förstå och använda de fyra 
räknesätten. Subtraktion. 
Verklig händelse 
Skrivna symboler 

 

Förstå och använda de fyra 
räknesätten. Division. 
Verklig händelse 
Skrivna symboler 
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I D2, AG5; 5 representeras delområdet förstå och använda de fyra räknesätten på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon förstår hur en händelse kan motsvara en matematisk 
additionsutsaga. 
I D2, AG5; 5 ser vi representationsformerna verklig händelse och skrivna symboler, då 
situationen troligen är bekant för de flesta elever och eleven ombeds skriva ner ett svar. 
 
I D2, AG5; 6 representeras delområdet förstå och använda de fyra räknesätten på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon förstår hur en händelse kan motsvara en matematisk 
subtraktionsutsaga. 
I D2, AG5; 6 ser vi representationsformerna verklig händelse och skrivna symboler, då 
situationen troligen är bekant för de flesta elever och eleven ombeds skriva ner ett svar. 
 
I D2, AG9; 1 representeras delområdet förstå och använda de fyra räknesätten på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon förstår att man kan använda räknesättet multiplikation för att nå 
fram till svaret. 
I D2, AG9; 1 ser vi representationsformerna verklig händelse och skrivna symboler, då 
situationen troligen är bekant för eleverna och eleven ombeds skriva ner ett svar. 
 
I D2, AG9; 6 representeras delområdet förstå och använda de fyra räknesätten på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon förstår hur man kan använda räknesättet division för att dela upp 
ett tal i ett specifikt antal delar. 
I D2, AG9; 6 ser vi representationsformerna verklig händelse och skrivna symboler, då 
situationen troligen är bekant för de flesta elever och eleven ombeds skriva ner ett svar. 
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 Använda räknestrategier – huvudräkning, skriftiga räknemetoder och        

 miniräknare  

Delområdet använda räknestrategier – huvudräkning, skriftliga räknemetoder och 
miniräknare innefattar förmågan att kunna hantera olika räknestrategier och kunna avgöra 
vilken strategi som lämpar sig bäst för en given situation. 
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D1 
F3 

 

D1 
C5 

 

 Använda räknestrategier. 
Huvudräkning. 
Bilder 
Skrivna symboler 

 Använda räknestrategier. 
Skriftliga räknemetoder. 
Bilder 
Skrivna symboler 

D1 
E6 

 

  

 Använda räknestrategier. 
Miniräknare. 
Verklig händelse 
Bilder 
Skrivna symboler 

  

 
I D1, F3 representeras delområdet använda räknestrategier på ett sätt som låter eleven visa att 
han/hon behärskar huvudräkning. 
I D1, F3 ser vi representationsformerna bilder och skrivna symboler, då eleven ombeds rita 
eller skriva hur han/hon löser uppgiften.  
 
I D1, C5 representeras delområdet använda räknestrategier på ett sätt som låter eleven visa 
att han/hon behärskar skriftliga räknemetoder. 
I D1, C5 ser vi representationsformerna bilder och skrivna symboler, då eleven ombeds rita 
eller skriva hur han/hon löser uppgiften. 
 



I D1, E6 representeras delområdet 
han/hon förstår hur man använder en 
I D1, E6 ser vi representationsformerna 
situationen troligen är bekant för de flesta elever och eleven ombeds att rita eller skriva hur 
han/hon löst uppgiften eller vilka knappar på miniräknaren han/hon tryckt på 
fram till svaret. 
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D2 
AG2; 

1a 

 Använda räknestrategier.
Huvudräkning.
Skrivna symboler

 

 Använda räknestrategier.
Miniräknare.

 
I D2, AG2; 1a representeras delområdet 
visa att han/hon behärskar huvudräkning
I D2, AG2; 1a ser vi representationsforme
svaret på uppgiften.  
 
I D2, AS1; 3 representeras delområdet 
visa att han/hon behärskar skriftliga räknemetoder
I D2, AS1; 3 ser vi representationsformen 
svaret på uppgiften. 
 
För delområdet använda räknestrategier 
D2. 
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representeras delområdet använda räknestrategier på ett sätt som låter eleven visa att 
han/hon förstår hur man använder en miniräknare. 

ser vi representationsformerna verklig händelse, bilder samt skrivna symboler
situationen troligen är bekant för de flesta elever och eleven ombeds att rita eller skriva hur 
han/hon löst uppgiften eller vilka knappar på miniräknaren han/hon tryckt på för att komma 

 

D2 
AS1; 3 

nvända räknestrategier. 
Huvudräkning. 
Skrivna symboler 

 Använda räknestrategier.
Skriftliga räknemet
Skrivna symboler

saknas   

nvända räknestrategier. 
Miniräknare. 

  

representeras delområdet använda räknestrategier på ett sätt som låter eleven 
huvudräkning. 

ser vi representationsformen skrivna symboler, då eleven ombeds skriva ner 

representeras delområdet använda räknestrategier på ett sätt som låter eleven 
skriftliga räknemetoder. 

ser vi representationsformen skrivna symboler, då eleven ombeds skriva ner 

använda räknestrategier – miniräknare kunde vi inte hitta några 

på ett sätt som låter eleven visa att 

skrivna symboler, då 
situationen troligen är bekant för de flesta elever och eleven ombeds att rita eller skriva hur 

för att komma 

 

nvända räknestrategier. 
Skriftliga räknemetoder. 
Skrivna symboler 

på ett sätt som låter eleven 

, då eleven ombeds skriva ner 

på ett sätt som låter eleven 

, då eleven ombeds skriva ner 

kunde vi inte hitta några uppgifter i 



 Upptäcka talmönster 

Delområdet upptäcka talmönster
mönster i en given serie tal eller på annat sätt givna sifferkombinationer.
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D1 
E 

grupp 

 Upptäcka talmönster.
Muntligt språk
Skrivna symboler

 
I D1, E grupp representeras delområdet 
att han/hon kan uppfatta och fortsätta ett talmönster.
I D1, E grupp ser vi representationsformerna 
ombeds berätta och skriva ner hur han/hon löst uppgiften.
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D2 
TF1; 
4,5,6 

 Upptäcka talmönster.
Skrivna symboler

 
I D2, TF1; 4, 5, 6 representeras delområdet 
visa att han/hon kan uppfatta och fortsätta ett talmönster.
I D2, TF1; 4, 5, 6 ser vi representationsformen 
ett svar på uppgiften. 
 

Rumsuppfattning 

Nedan redogörs för kunskapsområdet rumsuppfattning inom följande delområden:
känna igen och beskriva några viktiga egenska
inom och mellan objekt i vår omvärld; beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av 
vanliga och enkla lägesbestämningar; tolka bilder och spegelbilder samt avbilda föremål; 
använda ritningar och kartor. 
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upptäcka talmönster innefattar förmågan att kunna uppfatta och fortsätta ett 
mönster i en given serie tal eller på annat sätt givna sifferkombinationer. 

 

  

Upptäcka talmönster. 
Muntligt språk 
Skrivna symboler 

  

representeras delområdet upptäcka talmönster på ett sätt som låter eleven visa 
att han/hon kan uppfatta och fortsätta ett talmönster. 

ser vi representationsformerna muntligt språk och skrivna symboler
ombeds berätta och skriva ner hur han/hon löst uppgiften. 

 

  

Upptäcka talmönster. 
Skrivna symboler 

  

representeras delområdet upptäcka talmönster på ett sätt som låter eleven 
visa att han/hon kan uppfatta och fortsätta ett talmönster. 

ser vi representationsformen skrivna symboler, då eleven ombeds skriva ner 

Nedan redogörs för kunskapsområdet rumsuppfattning inom följande delområden:
känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer; beskriva relationer 
inom och mellan objekt i vår omvärld; beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av 
vanliga och enkla lägesbestämningar; tolka bilder och spegelbilder samt avbilda föremål; 

ch fortsätta ett 

på ett sätt som låter eleven visa 

skrivna symboler, då eleven 

på ett sätt som låter eleven 

, då eleven ombeds skriva ner 

Nedan redogörs för kunskapsområdet rumsuppfattning inom följande delområden: 
per hos geometriska figurer; beskriva relationer 

inom och mellan objekt i vår omvärld; beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av 
vanliga och enkla lägesbestämningar; tolka bilder och spegelbilder samt avbilda föremål; 



  

 Känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer

Delområdet känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer 
innefattar förmågan att känna igen och namnge några vanliga geometriska figurer och att 
kunna beskriva några viktiga och utmärkande egenskaper hos dessa.
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D1 

 Känna igen geometriska figurer.

 
För delområdet känna igen och besk
kunde vi inte hitta några uppgifter
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D2 
GFo1; 

1 

 Känna igen geometriska figurer.
Skrivna symboler

 
I D2, GFo1; 1 representeras delområdet 
eleven visa att han/hon kan känna igen och namnge några olika vanliga geometriska figurer.
I D2, GFo1; 1 ser vi representationsformen 
svaret på uppgiften.  
 
I D2, GFo2; 2, 3 representeras delområdet 
geometriska figurer på ett sätt som låter eleven visa att han/hon har kännedom om några 
utmärkande egenskaper för vanliga geometriska figurer.
I D2, GFo2; 2, 3 ser vi representationsformen 
svaret på uppgiften. 
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änna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer

känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer 
innefattar förmågan att känna igen och namnge några vanliga geometriska figurer och att 

beskriva några viktiga och utmärkande egenskaper hos dessa. 

saknas D1 saknas

Känna igen geometriska figurer.  Beskriva några viktiga 
egenskaper hos geometriska 
figurer. 

känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer 
uppgifter i D1. 

 

D2 
GFo2; 

2, 3 

Känna igen geometriska figurer. 
Skrivna symboler 

 Beskriva några viktiga 
egenskaper hos geometriska 
figurer. 
Skrivna symboler

representeras delområdet känna igen geometriska figurer på ett sätt som låter 
eleven visa att han/hon kan känna igen och namnge några olika vanliga geometriska figurer.

tationsformen skrivna symboler, då eleven ombeds skriva ner 

representeras delområdet beskriva några viktiga egenskaper hos 
på ett sätt som låter eleven visa att han/hon har kännedom om några 

kande egenskaper för vanliga geometriska figurer. 
ser vi representationsformen skrivna symboler, då eleven ombeds skriva ner 

änna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer 

känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer 
innefattar förmågan att känna igen och namnge några vanliga geometriska figurer och att 

saknas 

Beskriva några viktiga 
egenskaper hos geometriska 

riva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer 

 

Beskriva några viktiga 
hos geometriska 

Skrivna symboler 

på ett sätt som låter 
eleven visa att han/hon kan känna igen och namnge några olika vanliga geometriska figurer. 

, då eleven ombeds skriva ner 

beskriva några viktiga egenskaper hos 
på ett sätt som låter eleven visa att han/hon har kännedom om några 

, då eleven ombeds skriva ner 



 

 Beskriva relationer inom och mellan objekt i vår omvärld 

Delområdet beskriva relationer in
beskriva var ett känt objekt eller föremål befinner sig i förhållande till ett annat känt objekt 
eller föremål samt att kunna beskriva hur detta skulle uppfattas från en annan position i 
rummet. (Exempel på funderingar som faller inom detta delområde skulle kunna vara: Vilket 
föremål är längst till höger? Hur skulle du uppfatta detta om du stod på andra sidan rummet?)
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D1 

 Beskriva rela
mellan objekt i vår omvärld

 
För delområdet beskriva relationer inom och mellan objekt i vår omvärld 
några uppgifter i D1. 
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D2 
GSk1; 

2 

 Beskriva relationer i
mellan objekt i vår omvärld.
Verklig händelse

 
I D2, GSk1; 2 representeras delområdet 
omvärld på ett sätt som låter eleven visa att han/hon har förmåga att beskriva hur något skulle 
uppfattas från olika positioner i rummet.
I D2, GFo2; 2, 3 ser vi representationsformen 
situationen att titta på olika geometriska figurer på ett bord.
 

24 

Beskriva relationer inom och mellan objekt i vår omvärld  

beskriva relationer inom och mellan objekt i vår omvärld innefattar förmågan att 
beskriva var ett känt objekt eller föremål befinner sig i förhållande till ett annat känt objekt 
eller föremål samt att kunna beskriva hur detta skulle uppfattas från en annan position i 

xempel på funderingar som faller inom detta delområde skulle kunna vara: Vilket 
föremål är längst till höger? Hur skulle du uppfatta detta om du stod på andra sidan rummet?)

saknas   

Beskriva relationer inom och 
mellan objekt i vår omvärld. 

  

beskriva relationer inom och mellan objekt i vår omvärld kunde vi inte hitta 

 

  

Beskriva relationer inom och 
mellan objekt i vår omvärld. 
Verklig händelse 

  

representeras delområdet beskriva relationer inom och mellan objekt i vår 
på ett sätt som låter eleven visa att han/hon har förmåga att beskriva hur något skulle 

olika positioner i rummet. 
ser vi representationsformen verklig händelse, då eleven kan känna igen 

situationen att titta på olika geometriska figurer på ett bord. 

innefattar förmågan att 
beskriva var ett känt objekt eller föremål befinner sig i förhållande till ett annat känt objekt 
eller föremål samt att kunna beskriva hur detta skulle uppfattas från en annan position i 

xempel på funderingar som faller inom detta delområde skulle kunna vara: Vilket 
föremål är längst till höger? Hur skulle du uppfatta detta om du stod på andra sidan rummet?) 

kunde vi inte hitta 

beskriva relationer inom och mellan objekt i vår 
på ett sätt som låter eleven visa att han/hon har förmåga att beskriva hur något skulle 

, då eleven kan känna igen 



 Beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla 

 lägesbestämningar 

Delområdet beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla 
lägesbestämningar innefattar förmågan att beskriva var ett känt objekt eller föremål befinner 
sig genom att använda vanliga lägesbestämningsord, såsom till 
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D1 

 Beskriva föremåls och objekts 
placering med hjälp av vanliga 
och enkla lägesbestämningar

 
För delområdet beskriva föremåls och objekts placering med hj
lägesbestämningar kunde vi inte hitta några 
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D2 
MGF; 

9 

 Beskriva föremåls och objekts placering 
med hjälp av vanl
lägesbestämningar.
Verklig händelse
Laborativt material

 
I D2, MGF; 9 representeras delområdet 
vanliga och enkla lägesbestämningar 
att uppfatta och korrekt placera et
I D2, MGF; 9 ser vi representationsformerna 
eleven i en reell situation ombeds placera konkret material på givna positioner.
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eskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla 

beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla 
innefattar förmågan att beskriva var ett känt objekt eller föremål befinner 

sig genom att använda vanliga lägesbestämningsord, såsom till höger, ovanför, bakom etc.

saknas   

Beskriva föremåls och objekts 
placering med hjälp av vanliga 
och enkla lägesbestämningar. 

  

beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla 
kunde vi inte hitta några uppgifter i D1. 

 

  

Beskriva föremåls och objekts placering 
med hjälp av vanliga och enkla 
lägesbestämningar. 

ig händelse 
Laborativt material 

  

representeras delområdet beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av 
vanliga och enkla lägesbestämningar på ett sätt som låter eleven visa att han/hon har förmåga 
att uppfatta och korrekt placera ett föremål utifrån vanliga och enkla lägesbestämningsord. 

ser vi representationsformerna verklig händelse och laborativt material
eleven i en reell situation ombeds placera konkret material på givna positioner. 

eskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla  

beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla 
innefattar förmågan att beskriva var ett känt objekt eller föremål befinner 

höger, ovanför, bakom etc. 

älp av vanliga och enkla 

beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av 
på ett sätt som låter eleven visa att han/hon har förmåga 

t föremål utifrån vanliga och enkla lägesbestämningsord.  
laborativt material, då 



 Tolka bilder och spegelbil

Delområdet tolka bilder och spegelbilder samt avbilda föremål 
bilder och spegelbilder och utifrån dessa bland annat få kännedom om begreppet symmetri 
samt att rita av föremål och, om detta görs i en an
begreppet skala. 
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D1 

 Tolka bilder och spegelbilder.

 
För delområdet tolka bilder och spegelbilder 
 
I D1, A3 representeras delområdet 
har förmåga att avbilda ett föremål i en större storlek.
I D1, A3 ser vi representationsformen 
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D2 
GSy; 

4 

 Tolka bilder och spegelbilder.
Verklig händelse
Bilder 

 
I D2, GSy; 4 representeras delområdet 
eleven visa att han/hon har förmåga att uppfatta hur spegelbilden till en given bild ser ut och 
att han/hon har kännedom om begreppet symmetri.
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Tolka bilder och spegelbilder samt avbilda föremål 

tolka bilder och spegelbilder samt avbilda föremål innefattar förmågan att tolka 
bilder och spegelbilder och utifrån dessa bland annat få kännedom om begreppet symmetri 
samt att rita av föremål och, om detta görs i en annan storlek, på så sätt få kännedom om 

saknas D1 
A3 

Tolka bilder och spegelbilder.  Avbilda föremål.
Bilder 

tolka bilder och spegelbilder kunde vi inte hitta några uppgifter i D1.

representeras delområdet avbilda föremål på ett sätt som låter eleven visa att han/hon 
har förmåga att avbilda ett föremål i en större storlek. 

ser vi representationsformen bilder, då eleven ombeds att rita en bild. 

 

D2 
GSk2; 

3 

Tolka bilder och spegelbilder. 
Verklig händelse 

 Avbilda föremål.
Bilder 

representeras delområdet tolka bilder och spegelbilder på ett sätt som låter 
ven visa att han/hon har förmåga att uppfatta hur spegelbilden till en given bild ser ut och 

att han/hon har kännedom om begreppet symmetri. 

innefattar förmågan att tolka 
bilder och spegelbilder och utifrån dessa bland annat få kännedom om begreppet symmetri 

nan storlek, på så sätt få kännedom om 

 

Avbilda föremål. 

i D1. 

på ett sätt som låter eleven visa att han/hon 

 

Avbilda föremål. 

på ett sätt som låter 
ven visa att han/hon har förmåga att uppfatta hur spegelbilden till en given bild ser ut och 
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I D2, GSy; 4 ser vi representationsformerna verklig händelse och bilder, då eleven troligen 
känner igen situationen att vika och vika upp ett papper och han/hon ombeds att rita en bild. 
 
I D2, GSk2; 3 representeras delområdet avbilda föremål på ett sätt som låter eleven visa att 
han/hon har förmåga att avbilda ett föremål i en större storlek och att han/hon har kännedom 
om begreppet skala. 
I D2, GSk2; 3 ser vi representationsformen bilder, då eleven ombeds att rita en bild. 
 

 Använda ritningar och kartor 

Delområdet använda ritningar och kartor innefattar förmågan att utifrån en bild av ett 
föremål uppfatta detta som en avbildad modell av föremålet ifråga i en given skala. Dessutom 
innefattas förmågan att uppfatta kartor som en förenklad avbildning av en del av verkligheten, 
även denna i en viss given skala. Utifrån skalangivelsen skall eleven kunna beräkna storlek 
respektive avstånd för föremålet på ritningen respektive objekten på kartan. 
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D1 saknas D1 saknas 

 Använda ritningar.  Använda kartor.  

 
För delområdet använda ritningar kunde vi inte hitta några uppgifter i D1. 
 
För delområdet använda kartor kunde vi inte hitta några uppgifter i D1. 
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D2 
GSk3; 

3 

 Använda ritningar.
Verklig händelse
Skrivna symboler

 
I D2, GSk3; 3 representeras delområdet 
han/hon har förmåga att utifrån ritningens angivna skala beräkna storleken på det avbildade 
föremålet. 
I D2, GSk3; 3 ser vi representationsformerna 
eleven troligen har hanterat en skärbräda i verkligheten och han/hon ombeds att skriva ner 
svaret på uppgiften. 
 
I D2, GSk3; 1 representeras delområdet 
han/hon har förmåga att utifrån kartans angivna skala beräkna anståndet mellan två punkter på 
kartan. 
I D2, GSk3; 1 ser vi representationsformerna 
eleven troligen känner igen en karta och kanske även har åkt mellan orterna som nämns i 
uppgiften samt han/hon ombeds att skriva ner svaret på uppgiften.
 

Mätning 

Nedan redogörs för kunskapsområdet mätning inom följande delområde:
jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider.
 

 Jämföra, uppskatta och bestämma l

 och tider 

Delområdet jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor och 
tider innefattar förmågan att med hjälp av lämpliga mätinstrument mäta olika storheter. Både 
jämförelse, uppskattning och bestämning av storheterna längd, area, volym, vinkel, massa och 
tid innefattas i mätningen. 
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D2 
GSk3; 

1 

nvända ritningar. 
Verklig händelse 
Skrivna symboler 

 Använda kartor.
Verklig händelse
Skrivna symboler

representeras delområdet använda ritningar på ett sätt som låter eleven visa att 
han/hon har förmåga att utifrån ritningens angivna skala beräkna storleken på det avbildade 

ser vi representationsformerna verklig händelse och skrivna symboler
eleven troligen har hanterat en skärbräda i verkligheten och han/hon ombeds att skriva ner 

representeras delområdet använda kartor på ett sätt som låter eleven visa att 
från kartans angivna skala beräkna anståndet mellan två punkter på 

ser vi representationsformerna verklig händelse och skrivna symboler
eleven troligen känner igen en karta och kanske även har åkt mellan orterna som nämns i 

ten samt han/hon ombeds att skriva ner svaret på uppgiften. 

Nedan redogörs för kunskapsområdet mätning inom följande delområde: 
jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider.

ämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor 

jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor och 
innefattar förmågan att med hjälp av lämpliga mätinstrument mäta olika storheter. Både 

g och bestämning av storheterna längd, area, volym, vinkel, massa och 

 

nvända kartor. 
Verklig händelse 
Skrivna symboler 

på ett sätt som låter eleven visa att 
han/hon har förmåga att utifrån ritningens angivna skala beräkna storleken på det avbildade 

skrivna symboler, då 
eleven troligen har hanterat en skärbräda i verkligheten och han/hon ombeds att skriva ner 

på ett sätt som låter eleven visa att 
från kartans angivna skala beräkna anståndet mellan två punkter på 

skrivna symboler, då 
eleven troligen känner igen en karta och kanske även har åkt mellan orterna som nämns i 

jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider. 

ängder, areor, volymer, vinklar, massor  

jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor och 
innefattar förmågan att med hjälp av lämpliga mätinstrument mäta olika storheter. Både 

g och bestämning av storheterna längd, area, volym, vinkel, massa och 
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D1 
E5 

D1 
D5 

 

 Jämföra, uppskatta och 
bestämma längder. 
Verklig händelse 
Bilder 
Skrivna symboler 

 Jämföra, uppskatta och 
bestämma areor. 
Muntligt språk 

D1 saknas D1 saknas 

 Jämföra, uppskatta och 
bestämma volymer. 

 Jämföra, uppskatta och 
bestämma vinklar. 

D1 
E2 

 

D1 
D2 

 

 Jämföra, uppskatta och 
bestämma massor. 
Verklig händelse 
Bilder 
Skrivna symboler 

 Jämföra, uppskatta och 
bestämma tider. 
Verklig händelse 
Skrivna symboler 

 
I D1, E5 representeras delområdet jämföra, uppskatta och bestämma längder på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon kan jämföra fyra barns totala längd med väggens längd och 
därmed uppskatta ungefär hur lång väggen är.  
Dock finns i D1 inga uppgifter för att bestämma längder. 
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I D1, E5 ser vi representationsformerna verklig händelse, bilder och skrivna symboler, då 
eleven troligen kan känna igen situationen med fyra barn liggande vid en vägg för att 
uppskatta dess längd och han/hon ombeds att rita eller skriva hur han/hon löst uppgiften. 
 
I D1, D5 representeras delområdet jämföra, uppskatta och bestämma areor på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon förstår att två områden inte behöver ha samma form för att täcka 
lika stor yta. 
Dock finns i D1 inga uppgifter för att bestämma areor. 
I D1, D5 ser vi representationsformen muntligt språk, då eleven ombeds att berätta hur 
han/hon kommit fram till sin lösning. 
 
För delområdet jämföra, uppskatta och bestämma volymer kunde vi inte hitta några uppgifter 
i D1. 
 
För delområdet jämföra, uppskatta och bestämma vinklar kunde vi inte hitta några uppgifter i 
D1. 
 
I D1, E2 representeras delområdet jämföra, uppskatta och bestämma massor på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon kan jämföra barns totala massa med en björns för att på så sätt 
uppskatta hur många barn som tillsammans väger lika mycket som björnen. 
Dock finns i D1 inga uppgifter för att bestämma massor. 
I D1, E2 ser vi representationsformerna verklig händelse, bilder och skrivna symboler, då 
eleven behöver känna till ungefär hur mycket en 8-åring väger i verkligheten och då han/hon 
ombeds att rita eller skriva hur han/hon löst uppgiften. 
 
I D1, D2 representeras delområdet jämföra, uppskatta och bestämma tider på ett sätt som låter 
eleven visa att han/hon har kännedom om olika tidsangivelser och olika tidsenheter. 
Dock finns i D1 inga uppgifter för att bestämma tider. 
I D1, D2 ser vi representationsformerna verklig händelse och skrivna symboler, då eleven 
troligen har egen erfarenhet av situationerna som de olika frågorna i uppgiften berör och då 
han/hon ombeds att skriva ner sitt svar. 
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D2 
MLä1; 

1 

 Jämföra, uppskatta och 
bestämma längder.
Verklig händelse
Skrivna symboler

D2 
MVo1; 

2 

 Jämföra, uppskatta och 
bestämma volymer.
Skrivna symboler

D2 
MMa2; 

1 

 Jämföra, uppskatta och 
bestämma massor.
Verklig händelse
Skrivna symboler

 
I D2 MLä1; 1 representeras delområdet 
som låter eleven visa att han/hon har förmåga att med hjälp av lämpligt mätinstrument 
bestämma längden på en figur. 
I D2 finns även uppgifter som låter eleven visa att han/hon har förmåga att 
uppskatta längder. 
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D2 
MAr; 

1 

Jämföra, uppskatta och 
bestämma längder. 
Verklig händelse 
Skrivna symboler 

 Jämföra, uppskatta och 
bestämma areor.
Skrivna symboler

D2 
GVi1; 

2 

Jämföra, uppskatta och 
bestämma volymer. 
Skrivna symboler 

 Jämföra, uppskatta och 
bestämma vinklar.
Skrivna symboler

 

D2 
MTi5; 

6 

Jämföra, uppskatta och 
bestämma massor. 
Verklig händelse 
Skrivna symboler 

 Jämföra, uppskatta och 
bestämma tider.
Verklig händelse
Skrivna symboler

delområdet jämföra, uppskatta och bestämma längder 
som låter eleven visa att han/hon har förmåga att med hjälp av lämpligt mätinstrument 

som låter eleven visa att han/hon har förmåga att jämföra

 

Jämföra, uppskatta och 
bestämma areor. 
Skrivna symboler 

 

pskatta och 
bestämma vinklar. 
Skrivna symboler 

 

Jämföra, uppskatta och 
bestämma tider. 
Verklig händelse 
Skrivna symboler 

jämföra, uppskatta och bestämma längder på ett sätt 
som låter eleven visa att han/hon har förmåga att med hjälp av lämpligt mätinstrument 

jämföra och 
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I D2, MLä1; 1 ser vi representationsformerna verklig händelse och skrivna symboler, då 
eleven har hanterat dylika pennor som återfinns i uppgiften och då han/hon ombeds att skriva 
ner svaret. 
 
I D2, MAr; 1 representeras delområdet jämföra, uppskatta och bestämma areor på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att jämföra storleken av två olikformade ytor. 
I D2 finns även uppgifter som låter eleven visa att han/hon har förmåga att uppskatta och 
bestämma areor. 
I D2, MAr; 1 ser vi representationsformen skrivna symboler, då eleven ombeds att skriva ner 
sitt svar på uppgiften. 
 
I D2, MVo1; 2 representeras delområdet jämföra, uppskatta och bestämma volymer på ett sätt 
som låter eleven visa att han/hon har förmåga att uppskatta och bestämma volymen av en 
figur uppbyggd av en mängd kuber med given volym. 
I D2 finns även uppgifter som låter eleven visa att han/hon har förmåga att jämföra volymer. 
I D2, MVo1; 2 ser vi representationsformen skrivna symboler, då eleven ombeds skriva ner 
sitt svar. 
 
I D2, GVi1; 2 representeras delområdet jämföra, uppskatta och bestämma vinklar på ett sätt 
som låter eleven visa att han/hon med hjälp av en gradskiva kan bestämma storleken på ett 
antal vinklar. 
I D2 finns även uppgifter som låter eleven visa att han/hon har förmåga att jämföra och 
uppskatta vinklar. 
I D2, GVi1; 2 ser vi representationsformen skrivna symboler, då eleven ombeds att skriva ner 
sina svar. 
 
I D2, MMa2; 1 representeras delområdet jämföra, uppskatta och bestämma massor på ett sätt 
som låter eleven visa att han/hon har förmåga att jämföra två massor och bestämma vilken 
ytterligare massa som ska tillföras den ena sidan för att vågen ska väga jämnt. 
I D2 finns även uppgifter som låter eleven visa att han/hon har förmåga att uppskatta massor. 
I D2, MMa2; 1 ser vi representationsformerna verklig händelse och skrivna symboler, då 
eleven troligen har egen erfarenhet av vågar och massor och då eleven ombeds att skriva ner 
svaret på uppgiften. 
 
I D2, MTi5; 6 representeras delområdet jämföra, uppskatta och bestämma tider på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att jämföra två tidsangivelser för att bestämma hur 
lång tid som passerat däremellan. 
I D2 finns även uppgifter som låter eleven visa att han/hon har förmåga att uppskatta tider. 
I D2, MTi5; 6 ser vi representationsformerna verklig händelse och skrivna symboler, då 
eleven troligen känner igen situationen med att jämföra födelseår och då han/hon ombeds 
skriva ner sitt svar. 
 

Geometri 

Nedan redogörs för kunskapsområdet mätning inom följande delområden: 
förstå och använda grundläggande geometriska begrepp, egenskaper och relationer; fortsätta 
och konstruera geometriska mönster. 



 Förstå och använda grundläggande geometriska begrepp, egenskaper och 

 relationer 

Delområdet förstå och använda grundläggande geometriska begrepp, egenskaper och 
relationer innefattar förmågan att beskriva olika geometriska formers utmärkande egenskaper 
med tillhörande begrepp och att känna till relationer mellan olika geometriska begrepp.
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D1 

 Förstå och använda 
grundläggande geometriska 
begrepp och egenskaper.

 
För delområdet förstå och använda grundläggande geometriska begrepp och egenskaper 
kunde vi inte hitta några uppgifter
 
För delområdet förstå och använda grundläggande geometriska begrepp, egenskaper och 
relationer kunde vi inte hitta några 
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D2 
GFo1; 

2a 

 Förstå och använda 
grundläggande geometriska 
begrepp och egenskaper.
 

 
I D2, GFo1; 2a representeras delområdet 
egenskaper på ett sätt som låter eleven visa att han/hon har kännedom om viktiga begrepp och 
egenskaper för geometriska figurer.
I D2, GFo1; 2a ser vi inga representationsformer, då eleven ombeds rita in en diameter, v
inte tolkas som vare sig en bild eller en skriven symbol.
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Förstå och använda grundläggande geometriska begrepp, egenskaper och 

förstå och använda grundläggande geometriska begrepp, egenskaper och 
innefattar förmågan att beskriva olika geometriska formers utmärkande egenskaper 

med tillhörande begrepp och att känna till relationer mellan olika geometriska begrepp.

saknas D1 saknas

Förstå och använda 
grundläggande geometriska 
begrepp och egenskaper. 

 Förstå och använda 
grundläggande geometriska 
begrepp, egenskaper och 
relationer. 

nda grundläggande geometriska begrepp och egenskaper 
uppgifter i D1. 

förstå och använda grundläggande geometriska begrepp, egenskaper och 
kunde vi inte hitta några uppgifter i D1. 

 

D2 
GFo1; 

2b 

Förstå och använda 
grundläggande geometriska 
begrepp och egenskaper. 

 Förstå och använda 
grundläggande geometriska 
begrepp, egenskaper och 
relationer. 

representeras delområdet förstå och använda geometriska begrepp och 
på ett sätt som låter eleven visa att han/hon har kännedom om viktiga begrepp och 

egenskaper för geometriska figurer. 
ser vi inga representationsformer, då eleven ombeds rita in en diameter, v

inte tolkas som vare sig en bild eller en skriven symbol. 

Förstå och använda grundläggande geometriska begrepp, egenskaper och  

förstå och använda grundläggande geometriska begrepp, egenskaper och 
innefattar förmågan att beskriva olika geometriska formers utmärkande egenskaper 

med tillhörande begrepp och att känna till relationer mellan olika geometriska begrepp. 

saknas 

Förstå och använda 
grundläggande geometriska 
begrepp, egenskaper och 

nda grundläggande geometriska begrepp och egenskaper 

förstå och använda grundläggande geometriska begrepp, egenskaper och 

 

Förstå och använda 
grundläggande geometriska 
begrepp, egenskaper och 

å och använda geometriska begrepp och 
på ett sätt som låter eleven visa att han/hon har kännedom om viktiga begrepp och 

ser vi inga representationsformer, då eleven ombeds rita in en diameter, vilket 
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I D2, GFo1; 2b representeras delområdet förstå och använda geometriska begrepp, 
egenskaper och relationer på ett sätt som låter eleven visa att han/hon har kännedom om 
viktiga begrepp och egenskaper för geometriska figurer samt för relationen mellan olika 
begrepp, i det här fallet relationen mellan radien och diametern i en cirkel. 
I D2, GFo1; 2b ser vi inga representationsformer, då eleven ombeds rita in en radie, vilket 
inte tolkas som vare sig en bild eller en skriven symbol. 
 

 Fortsätta och konstruera geometriska mönster 

Delområdet fortsätta och konstruera geometriska mönster innefattar förmågan att uppfatta ett 
mönster i olika former och/eller färger och kunna fortsätta detta samt att kunna skapa egna 
geometriska mönster. 
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D1 
A7 

 

  

 Fortsätta och konstruera 
geometriska mönster. 
Bilder 

  

 
I D1, A7 representeras delområdet fortsätta och konstruera geometriska mönster på ett sätt 
som låter eleven visa att han/hon har förmåga att upptäcka och fortsätta ett mönster samt att 
han/hon har förmåga att skapa egna geometriska mönster. 
I D2, GFo1; 2a ser vi representationsformen bilder, då eleven ombeds rita mönster. 
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D2 saknas   

 Fortsätta och konstruera 
geometriska mönster. 

  

 
För delområdet fortsätta och konstruera geometriska mönster kunde vi inte hitta några 
uppgifter i D2. 
  



 

Statistik 

Nedan redogörs för kunskapsområdet statistik inom följande delområden:
avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram; samla in, analysera och redovisa data.
 

 Avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram

Delområdet avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram 
värden i en tabell och i ett diagram kunna utläsa och förstå det presenterade resultatet av en 
utförd undersökning. 
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D1 
A 

grupp 

 Avläsa och tolka data givna i 
tabeller. 
Verklig händelse
Skrivna symboler

 
I D1, A grupp representeras delområdet 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att förstå att värden givna i en tabell motsvarar 
objekt i en undersökning. 
I D1, A grupp ser vi representationsformerna 
eleven troligen känner igen situationen att räkna leksaker och han/hon ombeds att skriva svar 
på uppgiften. 
 
I D1, A grupp representeras delområdet 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att förstå att värden givna i ett diagram motsvarar 
objekt i en undersökning. 
I D1, A grupp ser vi representationsformerna 
eleven troligen känner igen situationen att räkna leksaker och han/hon ombeds att skriva svar 
på uppgiften. 
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Nedan redogörs för kunskapsområdet statistik inom följande delområden: 
ka data givna i tabeller och diagram; samla in, analysera och redovisa data.

vläsa och tolka data givna i tabeller och diagram 

avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram innefattar förmågan att utifrån 
gram kunna utläsa och förstå det presenterade resultatet av en 

 

D1 
A 

grupp 

Avläsa och tolka data givna i 

Verklig händelse 
Skrivna symboler 

 Avläsa och tolka data
diagram. 
Verklig händelse
Skrivna symboler

representeras delområdet avläsa och tolka data givna i tabeller på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att förstå att värden givna i en tabell motsvarar 

ser vi representationsformerna verklig händelse och skrivna symboler
eleven troligen känner igen situationen att räkna leksaker och han/hon ombeds att skriva svar 

representeras delområdet avläsa och tolka data givna i diagram på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att förstå att värden givna i ett diagram motsvarar 

ser vi representationsformerna verklig händelse och skrivna symboler
troligen känner igen situationen att räkna leksaker och han/hon ombeds att skriva svar 

ka data givna i tabeller och diagram; samla in, analysera och redovisa data. 

innefattar förmågan att utifrån 
gram kunna utläsa och förstå det presenterade resultatet av en 

 
Avläsa och tolka data givna i 

Verklig händelse 
Skrivna symboler 

på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att förstå att värden givna i en tabell motsvarar 

skrivna symboler, då 
eleven troligen känner igen situationen att räkna leksaker och han/hon ombeds att skriva svar 

på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att förstå att värden givna i ett diagram motsvarar 

skrivna symboler, då 
troligen känner igen situationen att räkna leksaker och han/hon ombeds att skriva svar 
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D2 
STa; 

1 

 Avläsa och tolka data givna i 
tabeller. 
Verklig händelse
Skrivna symboler

 
I D2, STa; 1 representeras delområdet 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att förstå att värden givna i en tabell motsvarar 
objekt i en undersökning. 
I D2, STa; 1 ser vi representationsformerna 
troligen känner igen situationen att räkna antalet elever som gjort olika val och han/hon 
ombeds att skriva svar på uppgiften.
 
I D2, SSd; 3 representeras delområdet 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att förstå att värden givna i ett diagram motsvarar 
objekt i en undersökning. 
I D2, SSd; 3 ser vi representationsformerna 
troligen känner igen situationen att vilja önska skolmat och räkna antalet elever som röstat på 
olika maträtter och då han/hon ombeds att skriva svar på uppgiften.
 

 Samla in, analysera och redovisa data

Delområdet samla in, analysera och redovisa data 
för att sedan analysera och presentera dessa som värden i en tabell och/eller i någon form av 
diagram. 
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D2 
SSd; 

3 

Avläsa och tolka data givna i 

Verklig händelse 
Skrivna symboler 

 Avläsa och tolka data givna i 
diagram. 
Verklig händelse
Skrivna symboler

representeras delområdet avläsa och tolka data givna i tabeller på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att förstå att värden givna i en tabell motsvarar 

ser vi representationsformerna verklig händelse och skrivna symboler
troligen känner igen situationen att räkna antalet elever som gjort olika val och han/hon 
ombeds att skriva svar på uppgiften. 

representeras delområdet avläsa och tolka data givna i diagram på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att förstå att värden givna i ett diagram motsvarar 

ser vi representationsformerna verklig händelse och skrivna symboler
troligen känner igen situationen att vilja önska skolmat och räkna antalet elever som röstat på 
olika maträtter och då han/hon ombeds att skriva svar på uppgiften. 

amla in, analysera och redovisa data 

amla in, analysera och redovisa data innefattar förmågan att själv samla in data 
för att sedan analysera och presentera dessa som värden i en tabell och/eller i någon form av 

 

sa och tolka data givna i 

Verklig händelse 
Skrivna symboler 

på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att förstå att värden givna i en tabell motsvarar 

skrivna symboler, då eleven 
troligen känner igen situationen att räkna antalet elever som gjort olika val och han/hon 

på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att förstå att värden givna i ett diagram motsvarar 

skrivna symboler, då eleven 
troligen känner igen situationen att vilja önska skolmat och räkna antalet elever som röstat på 

innefattar förmågan att själv samla in data 
för att sedan analysera och presentera dessa som värden i en tabell och/eller i någon form av 
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D1 

 Samla in, analysera och redovisa 
data. 

 
För delområdet samla in, analysera och redovisa data 
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D2 
SLd; 

4 

 Samla in, analysera och redovisa 
data. 
Verklig händelse
Bilder 

 
I D2, SLd; 4 representeras delområdet 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att utifrån värden i en tabell presentera resultatet i ett 
diagram. 
Dock finns i D2 inga uppgifter där eleven om
data. 
I D2, SLd; 4 ser vi representationsformerna 
känner igen situationen att avläsa olika utomhustemperaturer och då han/hon ombeds att rita 
ett diagram. 
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saknas   

in, analysera och redovisa   

samla in, analysera och redovisa data kunde vi inte hitta några uppgifter

 

  

Samla in, analysera och redovisa 

Verklig händelse 

  

representeras delområdet samla in, analysera och redovisa data på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att utifrån värden i en tabell presentera resultatet i ett 

där eleven ombeds utföra en undersökning och samla in egna 

ser vi representationsformerna verklig händelse och bilder, då eleven troligen 
känner igen situationen att avläsa olika utomhustemperaturer och då han/hon ombeds att rita 

uppgifter i D1. 

på ett sätt som 
låter eleven visa att han/hon har förmåga att utifrån värden i en tabell presentera resultatet i ett 

beds utföra en undersökning och samla in egna 

, då eleven troligen 
känner igen situationen att avläsa olika utomhustemperaturer och då han/hon ombeds att rita 
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Miniräknare 

Nedan redogörs för kunskapsområdet miniräknare inom följande delområde: 
använda miniräknare. 
 

 Använda miniräknare 

Delområdet använda miniräknare innefattar förmågan att hantera en miniräknare, att få 
kännedom om miniräknarens möjligheter samt inse i vilka situationer det kan vara en tillgång 
att använda miniräknare. 
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D1 
E1 

 

  

 Använda miniräknare. 
Verklig händelse 
Skrivna symboler 

  

 
I D1, E1 representeras delområdet använda miniräknare på ett sätt som låter eleven visa att 
han/hon har förmåga att använda miniräknare och utnyttja dess möjligheter. 
I D1, E1 ser vi representationsformerna verklig händelse och skrivna symboler, då eleven 
troligen känner igen situationen att slå in siffror på sin miniräknare och då han/hon ombeds att 
skriva ett svar på uppgiften. 
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D2 saknas   

 Använda miniräknare.   

 
För delområdet använda miniräknare kunde vi inte hitta några uppgifter i D2. 
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Sammanställning över kunskapsområden och representationsformer 

Nedan redovisas en sammanställning över kunskapsområdena och matematikens fem 
representationsformer utifrån uppgifterna från respektive diagnosmaterial. Vi har valt att 
presentera detta i tabellform för att öka läsbarheten och möjliggöra en jämförelse materialen 
emellan. 
 
För varje diagnosmaterial redovisas två tabeller. Den första tabellen visar hur uppgifterna 
ovan är fördelade inom respektive kunskapsområde. Den andra tabellen visar hur 
representationsformerna är fördelade inom varje kunskapsområde, hur många uppgifter som 
finns för varje representationsform samt hur många representationsformer varje uppgift i 
genomsnitt tar hänsyn till. 
 
Tabell 5.1. Sammanställning över antalet uppgifter inom respektive kunskapsområde i D1. 
 

D1 

 K u n s k a p s o m r å d e   
 
Antal 

Tal-
uppfattning  

Rums-
uppfattning  

Mätning  Geometri Statistik Mini-
räknare 

Totalt 

 
Uppgifter 11 1 4 1 2 

 
1 20 

Saknade 
uppgifter 1 7 2 2 1 0 13 

 
Tabell 5.2. Sammanställning över matematikens fem representationsformer inom respektive 
kunskapsområde i D1. 
 

D1 

 K u n s k a p s o m r å d e   
Representa-
tionsform 

Tal-
uppfattning  

Rums-
uppfattning  

Mätning  Geometri Statistik Mini-
räknare 

Totalt 

Verklig 
händelse 6 0 3 0 2 1 12 
Laborativt 
material 0 0 0 0 0 0 0 
 
Bilder 7 1 2 1 0 0 11 
Muntligt 
språk 1 0 1 0 0 0 2 
Skrivna 
symboler 11 0 3 0 2 1 17 
Totalt 25 1 9 1 4 2 42 
Per  
uppgift 25/11=2,27 1/1=1 9/4=1,25 1/1=1 4/2=2 2/1=2 

42/20= 
2,1 

 
Tabell 5.3. Sammanställning över antalet uppgifter inom respektive kunskapsområde i D2. 
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D2 

 K u n s k a p s o m r å d e   
 
Antal 

Tal-
uppfattning  

Rums-
uppfattning  

Mätning  Geometri Statistik Mini-
räknare 

Totalt 

 
Uppgifter 10 8 6 2 3 0 29 
Saknade 
uppgifter 2 0 0 1 0 1 4 

 
Tabell 5.4. Sammanställning över matematikens fem representationsformer inom respektive 
kunskapsområde i D2. 
 

D2 

 K u n s k a p s o m r å d e   
Representa-
tionsform 

Tal-
uppfattning  

Rums-
uppfattning  

Mätning  Geometri Statistik Mini-
räknare 

Totalt 

Verklig 
händelse 4 5 3 0 3 0 15 
Laborativt 
material 0 1 0 0 0 0 1 
 
Bilder 0 2 0 0 1 0 3 
Muntligt 
språk 0 0 0 0 0 0 0 
Skrivna 
symboler 9 4 6 0 2 0 21 
Totalt 13 12 9 0 6 0 40 
Per  
uppgift 13/10=1,3 12/8=1,5 9/6=1,5 0/2=0 6/3=2 0/0=0 

40/29= 
1,4 

 

6. Diskussion 
 
Nedan diskuteras resultatet, våra egna slutsatser av undersökningen och den metod som 
använts i undersökningen. Vi ger även förslag till fortsatt forskning. 
 
Här i diskussionsavsnittet, liksom i resultatavsnittet ovan, kallar vi materialet ”Diagnostiska 
uppgifter i matematik – för användning i de tidigare skolåren” (Skolverket, 2000) för D1 och 
materialet ”Diamant – diagnoser i matematik” (Skolverket, 2009a) för D2. Detta gör vi för att 
underlätta läsbarheten av texten. 
 

6.1 Resultatdiskussion 

 
Nedan diskuteras de nationella diagnosmaterialen i matematik i relation till kursplanen i 
matematik och i relation till aktuell matematikdidaktisk forskning genom en diskussion om 
hur väl diagnosmaterialen uppfyller våra uppsatta kriterier som utgörs av stoffinnehållet i 
kursplanens sex kunskapsområden samt av matematikens fem representationsformer. 
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Båda materialen säger sig vara utarbetade efter rådande kursplan i matematik. Om man utger 
sig för att utarbeta ett material efter rådande kursplan, anser vi det inte helt irrelevant att anta 
att detta material avser att diagnostisera allt stoffinnehåll som enligt kursplanen ska ingå i 
matematikundervisningen. Vår undersökning har visat att de nationella diagnosmaterialen i 
själva verket inte alls diagnostiserar allt det stoffinnehåll som kursplanen anger. Vi har med 
stigande förvåning kunnat konstatera stora ojämnheter och brister hos de båda materialen när 
vi granskat materialen mot våra uppsatta kriterier som utgörs av stoffinnehållet i kursplanens 
kunskapsområden. 
 
Inom kunskapsområdet taluppfattning saknar D1uppgifter som behandlar decimaltal och D2 
uppgifter som behandlar positionssystemet och räknestrategin miniräknare. Dessa delområden 
utgör delar av kunskapsområdet taluppfattning och borde därmed ha en given plats i 
materialen. 
 
Kunskapsområdet rumsuppfattning i D1är näst intill obefintligt. Endast ett av åtta delområden 
finns representerat. D1 behandlar inte geometriska figurer, relationer inom och mellan objekt, 
lägesbestämningar, att tolka bilder och spegelbilder samt att använda ritningar och kartor. 
Detta ser vi som tämligen förvånande, då rumsuppfattning tillsammans med taluppfattning är 
ett av de två stora och mest framhävda kunskapsområdena i kursplanen i matematik. I D2 
diagnostiseras däremot samtliga åtta delområden inom kunskapsområdet rumsuppfattning. 
 
Inom kunskapsområdet mätning saknar D1 uppgifter som behandlar mätning av volym och 
vinklar. Dessutom behandlas inte bestämning av de övriga storheterna längd, area, massa och 
tid, utan enbart jämförelse och uppskattning av dessa. Då kunskapsområdet mätning innefattar 
både jämförelse, uppskattning och bestämning av nyss nämnda storheter, är det förvånande att 
det inte finns någon uppgift alls i materialet som behandlar bestämning. I D2 diagnostiseras 
hela kunskapsområdet mätning. 
 
D1 saknar inom kunskapsområdet geometri uppgifter som behandlar grundläggande 
geometriska begrepp, egenskaper och relationer, men har desto fler uppgifter som behandlar 
geometriska mönster. Att D1 även inom kunskapsområdet geometri, liksom inom 
rumsuppfattning, saknar allt som har med geometriska former att göra, upplever vi som lite 
riskabelt med avseende på vilka signaler detta sänder ut huruvida detta är viktigt eller inte. D2 
saknar uppgifter som behandlar geometriska mönster, men täcker övriga delområden inom 
kunskapsområdet geometri. 
 
Inom kunskapsområdet statistik saknar D1 uppgifter som behandlar insamling, analys och 
redovisning av data. För att diagnostisera delområdena avläsa och tolka data givna i tabeller 
samt avläsa och tolka data givna i diagram används en och samma uppgift, vilket vi finner 
något torftigt. D2 saknar inte några uppgifter inom detta kunskapsområde. Dock ges inte 
eleven möjlighet att på egen hand samla in data för att analysera och redovisa utan får tillgång 
till redan insamlade data som ska analyseras och redovisas. 
 
Inom kunskapsområdet miniräknare täcker D1 hela kunskapsområdet, medan det i D2 inte 
finns en enda uppgift som behandlar användandet av miniräknare. 
 
Samtliga påtalade brister ovan är områden som enligt kursplanen i matematik skall ingå i 
matematikundervisningen (Skolverket, 2008b). Dessa områden bör således finnas 
representerade i diagnosmaterialen då dessa är tänkta som stödmaterial för lärare att använda 
vid bedömning av elevers kunskapsutveckling i matematik (Skolverket, 2009c). 
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Diagnosmaterialen diagnostiserar bara en del av det stoffinnehåll som kursplanen anger, något 
de inte är tydliga med. Detta är, enligt oss, att vilseleda sina användare. 
 
Antalet uppgifter i materialen och hur dessa är fördelade är intressant att titta närmare på. I D1 
har en stor tyngdpunkt lagts vid antalet uppgifter i kunskapsområdet taluppfattning, medan 
uppgiftsmängden i D2 är mer jämnt fördelad över kunskapsområdena. Detta kan signalera vad 
som anses viktigt inom matematiken. Något som skiljer materialen åt är det totala antalet 
uppgifter och det totala antalet saknade uppgifter för respektive material. Det totala antalet 
delområden och alltså antalet möjliga uppgifter som kan representeras är 33 stycken. Antalet 
uppgifter i D1 är 20 stycken medan detta antal i D2 är 29. Därmed är antalet saknade 
uppgifter i D1 hela 13 stycken medan denna siffra i D2 endast uppgår till 4. 
 
Hur uppfyller då diagnosmaterialen våra uppsatta kriterier med avseende på forskning, alltså 
matematikens fem representationsformer? Detta ska vi naturligtvis titta närmare på här. 
 
Representationsformen verklig händelse är den näst vanligaste representationsformen för båda 
materialen. Detta innebär att båda materialen till stor del utgår från elevens förtrogna 
verklighet, vilket ökar möjligheterna för eleven att förankra matematiska begrepp (Malmer, 
1991) och fördjupa sina matematiska kunskaper så att de kan utgöra en grund för nytt lärande 
(Wistedt, 1991). 
 
Representationsformen laborativt material är den representationsform som tas minst hänsyn 
till i materialen. Det kanske inte är helt förvånande, men det är ändå helt klart en besvikelse. 
Eftersom laborativt material är ett mellanled mellan den verkliga världen och den 
matematiska världen samt en del i den viktiga konsten att abstrahera matematiken (Post, 
1981) är det ej konsekvent mot rådande kursplan att eleverna berövas denna möjlighet. 
 
Representationsformen bilder tas stor hänsyn till i D1, då eleven ofta uppmanas att rita hur 
han/hon löst en uppgift. Bilden utnyttjas då som uttrycksform och fungerar som ett mellanled 
mellan det talade vardagliga språket och det matematiskt skrivna symbolspråket (Ahlberg, 
1995). 
 
Representationsformen muntligt språk är den av representationsformerna som tas näst minst 
hänsyn till, med endast två uppgifter i D1 och ingen uppgift alls i D2. Eftersom det talade 
språket har en starkare koppling till tanken än det skrivna språket (Skemp, 1982) borde detta 
kunna få en större plats i materialen. Vikten av att kommunicera på matematikens språk har 
stor betydelse för begreppsbildningen i matematik (Malmer, 1991) och torde framhävas även i 
diagnosmaterialen. 
 
Representationsformen skrivna symboler är, inte helt överraskande, den överlägset vanligaste 
representationsformen i båda materialen. Det matematiska symbolspråket är avancerat och 
abstrakt men ytterst funktionellt (Malmer, 1991). Det kan ses som ett mål att kunna uttrycka 
matematiken med matematiska symboler, men för att nå dit behöver eleven goda möjligheter 
att först känna och tala matematik (a.a.). 
 
Vikten av att kunna överföra matematisk information mellan olika representationsformer har 
framhävts, bland annat som en viktig förmåga för att på ett adekvat sätt kunna lösa problem 
(Lesh, Post & Behr, 1987). Detta gör det intressant att undersöka huruvida de båda 
diagnosmaterialen tar hänsyn till flera representationsformer i samma uppgift och på så sätt 
möjliggör denna viktiga överföring. För att jämföra hur väl respektive material tar hänsyn till 
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flera olika representationsformer har vi undersökt förhållandet mellan antalet 
representationsformer och antalet uppgifter, dels för varje kunskapsområde och dels som ett 
medelvärde för hela materialet. Det visar sig att D1 i genomsnitt tar hänsyn till betydligt fler 
representationsformer för varje uppgift än vad D2 gör. Medelvärdet för D1 är 2,1 
representationsformer per uppgift, vilket tyder på att eleven kan få möjlighet att uttrycka sin 
matematiska kunskap på flera sätt och troligen även översätta mellan olika 
representationsformer. Motsvarande siffra för D2 är något mindre än 1, 4 
representationsformer per uppgift. 
 
Det vi ställer oss frågande till är varför båda materialen har valt att inte ta hänsyn till fler 
representationsformer, då det uttryckligen påpekas i kursplanen i matematik att möjligheterna 
till kommunikation med matematiska uttrycksformer skall främjas (Skolverket, 2008b). Att 
det dessutom sedan ett par decennier tillbaka är väl känt att de matematiska 
representationsformerna är viktiga faktorer för att grundlägga matematikkompetensen (Behr 
et al., 1983) och att översättning dem emellan ligger till grund för en stor del av den 
matematiska problemlösningsförmågan (Lesh, Post & Behr, 1987) borde göra dem till ett 
självklart inslag i nationella material av alla slag inom matematiken. 
 
Sammanfattningsvis kan vi i en jämförelse av de båda diagnosmaterialen säga att D2 
uppfyller flest kriterier med avseende på kunskapsområdena medan D1 uppfyller flest 
kriterier med avseende på matematikens fem representationsformer. 
 
Här känns dock viktigt att återigen påpeka att framställningen vi visat är vår och således 
subjektiv. Den är framtagen av våra val, värderingar och intressen, vilket leder till att det är 
vår sanning den speglar. Detta anser vi dock gäller all forskning. Poststrukturalistisk 
forskning vill framhäva mångfald och variation (Alvesson & Sköldberg, 2008) och denna 
undersökning är vårt bidrag. Det är läsarna av denna undersökning, de som har erfarenhet av 
de nationella diagnosmaterialen, som bäst kan bedöma giltigheten av resultatet (Dimenäs, 
2006). De kan kanske, utifrån sitt perspektiv, känna igen resultatet och se hur de kan relatera 
slutsatserna till sin egen verklighet (a.a). Det skulle utgöra den högsta validiteten! Inom 
poststrukturalismen ifrågasätts makten hos samhällsfenomen och dess givna sanningar 
(Bergström & Boréus, 2005). I vår undersökning har vi undersökt de nationella 
diagnosmaterialen och således ifrågasatt makten hos dessa och deras betydelse. Ses dessa 
material som odiskutabla sanningar? Innan vår undersökning vågade vi nog påstå att de 
utgjorde ”sanningar” för oss. Under arbetets gång har vi dock lärt oss mycket och insett vikten 
av att ifrågasätta den framställda verkligheten. Det finns inga diagnosmaterial som sitter inne 
med alla lösningar – det handlar om en hög medvetenhet hos användaren. 
 

6.2 Egna slutsatser 

 
Vi anser att diagnosmaterialen kan vara ett stöd för lärare att använda vid bedömning av 
elevers kunskapsutveckling i matematik (Skolverket, 2009c). God kännedom om var eleverna 
befinner sig i sin kunskapsutveckling är en förutsättning för att kunna individanpassa såväl 
undervisning som mål (Lindström, 2005; Löwing & Kilborn, 2002). Användandet av 
diagnosmaterielen kräver dock en stor medvetenhet om vilket innehåll som diagnostiseras 
samt om hur eleven får möjlighet att uttrycka detta. Det är bara när läraren vet vilken kunskap 
och vilken uttrycksform diagnostiseringen synliggör som informationen kan användas i 
arbetet med att optimera elevens kunskapsutveckling (Lindström, 2005; Löwing & Kilborn, 
2002). Denna information samt lärarens ämnes- och pedagogikkunskaper skapar goda 
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förutsättningar för elevens måluppfyllelse (a.a.). Är läraren omedveten blir diagnostiseringen 
enbart en rituell handling utan betydelse för undervisningen (Löwing & Kilborn, 2002). 
 
När det gäller de nationella diagnosmaterialen gäller det inte bara att vara medveten om själva 
materialen utan även om deras bakgrund och bakomliggande syfte. Detta anser vi kan göra sig 
gällande för alla material. 
 
De nationella diagnosmaterialen ingår i det nationella provsystemet som, på uppdrag av 
regeringen, är utarbetat av Skolverket (Skolverket, 2008a). Syftet med provsystemet och där 
av även syftet med diagnosmaterialen är bland annat att bidra till ökad måluppfyllelse för 
eleverna, förtydliga målen och konkritisera kursmål (Skolverket, 2009b). Vi finner det därför, 
som vi diskuterat ovan, ytterst underligt att diagnosmaterialen inte ens berör vissa delar av 
eller hela kunskapsområden. Kunskapsområdena är baserade på de mål i kursplanen i 
matematik som anger det stoffinnehåll som ska ingå i matematikundervisningen. Visst 
fastställer inte Skolverket och diagnosmaterialen exakt vilka mål som avses men vi menar att 
kunskapsområdena borde vara en självklar utgångspunkt i detta påstående. Nu vet vi att så 
inte är fallet. Vidare är syftet med provsystemet och därför även diagnosmaterialen att visa på 
elevens starka och svaga sidor (Skolverket, 2009b), detta står även citerat i D1. Att tala om 
starka och svaga sidor anser vi tillhör en förlegad kunskapssyn och kanske bottnar detta 
egentligen i en förlegad människosyn. I kursplanen står det inte vad som är en stark eller svag 
sida och vem kan egentligen bestämma detta? Detta ställer vi oss mycket kritiska till då vi 
upplever det som att eleven som människa fokuseras och inte elevens kunskapsutveckling, 
vilket väl borde vara fallet. Syftet med provsystemet och diagnosmaterialen är även att stödja 
en likvärdig och rättvis bedömning (Skolverket, 2009b). Vi undrar hur man genom 
diagnosmaterialen som bara delvis behandlar det som ska bedömas enligt kursplanen i 
matematik och som ska visa på elevens starka och svaga sidor kan göra detta? Hur kan det bli 
en likvärdig och rättvis bedömning? 
 
Vi vill återigen poängtera att användandet av diagnosmaterialen kräver en mycket stor 
medvetenhet hos användaren. Om läraren är omedveten om vad som egentligen diagnostiseras 
och hur detta uttrycks blir bedömningen av elevens kunskaper missvisande. Detta kan i sin tur 
leda till att eleven inte får det stöd han/hon behöver och därför inte kommer vidare i sin 
kunskapsutveckling och når målen. 
 
I vår kommande yrkesroll som lärare kommer vi att försöka vara kritiska till färdiga material 
som till exempel de nationella diagnosmaterialen. Bara för att de tillhör det nationella 
provsystemet behöver de inte vara kompletta. Det är alltid användaren som måste styra och 
inte bara låta sig styras. 
 

6.3 Metoddiskussion 

 
Det som under arbetets gång har förvånat oss mest är hur svårt det hela har varit att 
genomföra. Inom metoden textanalys finns inga färdiga mallar eller tydliga regler för hur man 
bör gå tillväga i sin undersökning. Det har inneburit att vi fått skapa en egen metod för att 
passa i just detta fall. Ända från början har vi fått söka och hitta på lämpliga sätt att 
genomföra undersökningen. Det har genomgående krävts många och långa diskussioner, 
vilket har tagit mycket mer tid i anspråk än vad vi någonsin kunnat ana. 
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När vi valde undersökningsområde, utgick vi från vårt intresse utan att över huvud taget tänka 
på vilken metod som kunde användas. Vi bestämde ett syfte och detta har vi hela tiden hållit 
fast vid, även om det vid ett flertal gånger gjort att vi fått väldigt mycket bekymmer. Under 
arbetets gång har vi tagit många och långa omvägar och det har stundtals känts som om vi 
varit nere i varenda möjlig grop man kan ramla ner i – men som tur är har vi varenda gång 
vänt uppåt igen, varje gång lite klokare än innan. 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 
I dagsläget utarbetas, efter regeringens uppdrag, en ny läroplan och nya kursplaner i alla 
ämnen. Dessa nya styrdokument väntas tas i bruk under 2010. Samtliga kursplaner, inklusive 
kursplanen i matematik, kommer troligen, enligt utkasten, att få ett nytt upplägg och fokusera 
på centralt innehåll och kunskapskrav. När denna nya kursplan i matematik kommer ut 
förändras målen för undervisningen och således kommer diagnosmaterialen vi undersökt 
troligen att vara inaktuella inom många områden. Ett nytt och intressant forskningsfält skulle 
kunna vara att undersöka hur diagnosmaterialen står sig mot den nya kursplanen, och hur 
materialen skulle kunna uppdateras för att pröva mot de nya kunskapskraven. 
 
 

Tack! 
 
Vi vill tacka vår opponent och våra underbara lärare vid högskolan som gett oss tips och 
inspiration. Ett särskilt tack till Jörgen som handlett oss genom detta examensarbete. Slutligen 
vill vi rikta ett alldeles enormt stort tack till Peter och till Peter, som skött markservicen under 
hela denna arbetsamma period och utan vars hjälp, stöttning och kaffefixande detta arbete 
aldrig kunnat bli klart. TACK! 
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