
44 NÄMNAREN NR 1 • 2004

Det finns olika sorters bedömning. 
En kan kallas summativ. Det är den 
bedömning som görs som en sum-

mering av vad en elev kan vid en viss tid-
punkt. De betyg som elever i Sverige får 
från och med skolår 8 är exempel på sum-
mativ bedömning. En annan bedömning är 
den formativa. Det är den bedömning som 
görs som en del av undervisningen. Ett ex-
empel på formativ bedömning är när lära-
ren gör en fördiagnos innan ett arbete med 
ett område startar och planerar undervis-
ningen med ledning av elevernas resultat på 
diagnosen. Olika forskare betonar den for-
mativa bedömningens betydelse. Black och 
Wiliam (2001) har studerat mer än 20 arbe-
ten som alla har undersökt vilken effekt en 
förbättrad och stärkt formativ bedömning 
i klassrummet har på elevernas lärande. 
Alla undersökningar visar liknande resultat, 
nämligen att elevernas lärande förbättras 
när bedömningen får högre kvalitet. Flera av 
undersökningarna visar dessutom att de (så 
kallade) lågpresterande eleverna förbättrar 

sina resultat mer än andra elever. Det som är 
väsentligt när det gäller den formativa be-
dömningen är att eleverna får återkoppling. 
De behöver få veta vilken kunskap de visar 
och också vilka kvaliteter som deras arbeten 
präglas av. Vidare är det viktigt att de i sam-
råd med läraren kommer fram till vad de ska 
inrikta sitt arbete i matematik på under den 
närmaste tiden. 

Beskrivning av 
materialet
Syftet med Diag-
nostiska uppgifter 
i matematik – för 
skolår 6 – 9, är di-
agnostiskt. Det är 
alltså tänkt att 
vara en hjälp till en 
lägesbild av den enskilda elevens kunnande 
här och nu. Denna lägesbild kan vara en del 
i en prognos för elevens möjligheter framö-
ver, framför allt med att nå mål att uppnå i 
skolår 9. Mellan skolår 5 och 9 finns inga na-
tionellt fastställda mål att uppnå. Därför är 
uppgiftsmaterialet inget prov för att bedö-
ma om eleven vid en viss tidpunkt uppnått 
en viss bestämd kunskapsnivå. Avsikten är 
i stället att materialet, utifrån den enskilda 
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elevens/undervisningsgruppens behov, ska 
kunna användas återkommande under en 
längre tidsperiod. Med hjälp av de olika 
uppgifterna/delarna kan läraren och eleven 
skapa sig en bild av elevens kunskap inom 
olika områden. Tillsammans kan sedan en 
planering av det fortsatta arbetet ske. På så 
sätt kan materialet stödja eleven i kunskaps-
processen i matematik.

Läroplanen betonar en helhetssyn på 
elevens kunskap och kunskapsutveckling. 
Vid konstruktionen av de diagnostiska ma-
terialen har därför strävan varit att uppnå 
både bredd och variation. I materialet finns, 
förutom uppgifter som eleven ska lösa indi-
viduellt, också uppgifter som ska lösa till-
sammans med andra. Ett flertal uppgifter 
har också flera lösningar som är rimliga. En 
viktig utgångspunkt vid konstruktionen av 
uppgifterna har varit att de ska vara kritiska 
i den betydelsen att elevens arbete med dem 
ska ge en aktuell bild av elevens förtjänster 
och brister i matematik.

Materialet består av fyra komponenter:

•    Uppgifter att lösa individuellt
•    Uppgifter att lösa i par/grupp
•    Självbedömning
•    Underlag för dokumentation

Uppgifterna är samlade i fyra olika områ-
den: Mätning, rumsuppfattning och geome-
triska samband, Statistik och sannolikhet, 
Taluppfattning samt Mönster och samband. 
I materialets lärarinformation beskrivs hur 
de olika områdena är strukturerade, vilka 
mål i läroplanen och kursplanen uppgifter-
na kan relateras till samt vad som är viktigt 
att iaktta vid bedömningen. Till varje upp-
gift finns exempel på svar under rubriken 
Exempel på rimliga svar samt stöd för ana-
lysen. Denna rubrik används genomgående 
även när det endast finns ett korrekt svar. 
Till varje uppgift anges också exempel på 
kunskap som eleven kan visa. Till många 
uppgifter anges dessutom exempel på bris-
ter och missuppfattningar som kan före-
komma. De brister och missuppfattningar 
som beskrivs är för det mesta av den karak-
tären att de, om de kvarstår, kan utgöra ett 
hinder för elevens möjligheter att nå kurs-
planens mål att uppnå i slutet av det nionde 
skolåret.

Vad ska diagnostiseras?
Det finns ingenting som kan ersätta lära-
rens iakttagelser och erfarenheter vid diag-
nostisering av elevens kunskap. Det material 
som här erbjuds ska vara ett stöd för detta 
arbete.

I försöken att förstå resultaten av elevens 
arbete med materialet är det av ringa in-
tresse att räkna antalet korrekta svar. Det 
är angeläget att förstå hur eleven har kom-
mit fram till sina svar samt att analysera hur 
eleven har arbetat med uppgifterna och vil-
ka kvaliteter de olika lösningarna har. Ett 
viktigt led i bedömningen är att eleven får 
möjlighet att komplettera de lösningar som 
är oklara eller ofullständiga. Det är också 
viktigt att eleverna får klart för sig att de 
ska visa så mycket som möjligt av sin kun-
skap under arbetet med uppgifterna. På fle-
ra uppgifter ges eleverna möjlighet att lösa 
uppgiften på olika sätt och de kan ge flera 
olika svar på uppgiften. 

Hur och när kan eleverna arbeta 
med materialet?

Meningen är att de olika delarna ska använ-
das på ett flexibelt sätt. Materialet är att 
betrakta som en uppgiftsbank, där läraren 
eller arbetslaget avgör vilka uppgifter, som 
de olika eleverna bör arbeta med. Materia-
let ska i så stor utsträckning som möjligt 
integreras i den ordinarie undervisningen. 
Det betyder bland annat att eleven inte be-
höver arbeta med alla uppgifter i en del vid 
ett enda tillfälle, utan arbetet kan fördelas 
över flera tillfällen. Vid något tillfälle kan-
ske eleven arbetar med en enda uppgift. Det 
är viktigt att alla får arbeta med uppgifterna 
på ett sådant sätt att de kan göra sitt bästa.

Ett exempel
Här följer ett exempel på en uppgift ur ma-
terialet. Därefter visas den hjälp till analys 
som finns för just denna uppgift. Av analy-
sen framgår exempel på den kunskap som 
eleven kan visa i arbetet. Det ges också ex-
empel på missuppfattningar/brister som 
eleven kan visa.
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Exempel på rimliga svar samt stöd för 
analysen

Vad som är ett rimligt svar på denna upp-
gift beror på elevens erfarenhet av liknande 
uppgifter. Även om eleven inte har beskrivit 
figuren helt entydigt och exakt kan svaret 
visa en hel del av elevens kunnande. 

I arbetet med denna uppgift kan eleven visa 
bland annat detta kunnande:

•  Kunskap om ord för olika geometriska 
objekt som exempelvis halvcirkel, rät-
vinklig triangel, liksidig triangel, rek-
tangel, vinklar, diagonal, radie, diameter.

•  Kunskap om att ange hur figurer är 
placerade i relation till varandra.

•  Kunskap om att ange figurers storlek.

•  Rumsuppfattning.

I arbetet med denna uppgift kan eleven 
visa bland annat dessa missuppfattningar/
brister:

•  Bristande kunskap om att namnge och 
beskriva geometriska figurer. Eleven kan 
exempelvis använda felaktiga namn på 
figurerna, en förväxling som kan 
förekomma är triangel – rektangel. 
Ett annat exempel är att eleven inte be-
skriver en ingående figur tillräckligt en-
tydigt, till exempel ”En rektangel med 
arean 8 cm2.”

•  Bristande kunskap om att ange figurers 
placering.

•  Bristande kunskap om att ange egen-
skaper hos figurer som sidornas längd.

•  Bristande kunskap om att mäta med 
linjal.

Ett stöd för bedömning
Jag vill avsluta med att framhålla att detta 
uppgiftsmaterial är ett erbjudande till 
lärare/arbetslag. Det är alltså på denna nivå 
som beslut om användandet ska fattas. Min 
förhoppning är att Diagnostiska uppgifter i 
matematik – för skolår 6-9 ska vara ett stöd 
för elever och lärare i den, så viktiga, forma-
tiva bedömningen.
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Beskriv figuren.

Din beskrivning ska vara så utförlig att den som läser beskrivningen 
kan rita figuren.
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