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Abstrakt  
I denna C- uppsats är syftet att titta på vilket sätt kursplanens och läroplanens mål är kopplade 
till de nationella proven i matematik för skolår 5 och 9 och vad de innehåller matematiskt. 
Med innehåller matematiskt menar vi vad från matematiken som tas upp och om uppgifterna 
visar på de mål ur styrdokumenten som är avsett. Vi har i vår studie använt oss av tre prov för 
år 5 och tre prov för år 9 samt kvalitativa intervjuer med åtta lärare. Alla informanter tycker 
att de nationella proven i matematik speglar kursplanen. Lärarna för år 5 vill ändra provens 
utformning och lärarna från år 9 tycker att proven är bra, särskilt som ett stöd när de ska sätta 
betyg. Vi kan se att proven bara till viss mån är kopplade till målen ur styrdokumenten. Detta 
har vi fått fram genom att granska uppgifter ur de nationella proven i matematik och jämfört 
mot de mål ur styrdokumenten provkonstruktörerna har satt upp för dem. Vi har också tittat 
på det matematiska innehållet i de nationella proven, vilken är av varierande karaktär.   
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1. Bakgrund 
1994 skedde ganska stora förändringar i skolvärlden här i Sverige. Från att ha varit en 
regelstyrd skola blev det en i huvudsak målstyrd skola och ansvarsfördelningen ändrades 
mellan stat och kommun. Definitionen av kunskapsbegreppet ändrades också och handlar nu 
om att se kunskap som kontextuell, komplex, mångfasetterad och att se kunskaper som 
redskap för att lösa problem (Skolverket, 2004:b). Denna kunskapsdefinition ställer särskilda 
krav på hur kunskapen ska prövas. Det är en anledning varför Sverige övergick från att ha 
standardprov i grundskolan och centralprov i gymnasiet till att ha nationella prov. Efter ett 
riksdagsbeslut utförs de nationella proven i skolår 5 och 9. År 9 var naturligt eftersom det 
ligger i slutet av grundskolan. Förutom provet i slutet av grundskolan ville riksdagen ha en 
”mellanstation”. Eftersom de vill bort från stadier och årskurs blev det skolår 5, i och med att 
det inte är en tidigare stadiegräns (Astrid Pettersson, PRIM- gruppen, 2005). Skolår 5 blir 
dock en gräns i många skolor idag, då år 6 flyttats till gamla högstadiet i och med att 6- 
åringarna har kommit in i skolan. 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), kursplaner, betygskriterier samt vad 
som står om bedömningens inriktning i anslutning till betygskriterierna är utgångspunkterna i 
konstruktionen av de nationella proven. De testar svenska, engelska och matematik, precis 
som förut. Syftena med de olika proven anges i Skolverkets nuvarande regeringsuppdrag, de 
är enligt Skolverket (2004:a): 

• att ge lärarna stöd i att analysera och bedöma elevers starka och svaga sidor i deras 
kunskaper.  

• att ge läraren stöd vid bedömning av om eleverna har nått uppställda mål i 
kursplanerna. 

• att stödja en likvärdig bedömning och en rättvis betygssättning.  
• att ge underlag för lokal och nationell uppföljning av elevers kunskaper i de 

ämnen/kurser som har nationella prov. 

I avhandlingen Rätt mätt på prov (2004) skriver Nyström att det övergripande syftet med 
kursproven är att de ska implementera måldokumenten och bidra till att öka likvärdigheten i 
betygssättningen över landet. Vidare har den rapportering av resultat från nationella prov som 
Skolverket gör, ett syfte att presentera en nationell resultatbild som kommuner, skolledare och 
lärare ska kunna använda vid utvärderingar av den egna verksamheten. Ovanstående speglar 
intentionerna med de nationella proven i Sverige, men vilka funktioner och roller har de 
nationella proven i realiteten? Nyström konstaterar att det inte tycks finnas mycket av 
systematiskt vetande i frågan. Det som finns är undersökningar av hur lärare och andra som 
arbetar i skolan uppfattar proven. Nyström skriver även att begreppet samstämmighet har fått 
ökad användning vid kvalitetssäkring av prov i USA. Samstämmighet innebär att två eller 
flera systems komponenter, till exempel bedömningar och läroplan, överensstämmer. 

Kostnaden för samtliga ämnesprov 2004 uppgick till 44 miljoner kronor. De norska 
utvärderingsexperterna Tobiassen och Thomassen (refererat i Skolverket, 2004:a) samlade 
information och synpunkter kring de svenska nationella proven från många håll. Deras 
ambition var inte att ge en underbyggnad till sakernas tillstånd utan att få svar på, om 
resurserna, ca 40 miljoner om året, som satsas i de nationella proven var rätt dimensionerade 
eller borde omfördelas. De kom fram till att proven håller hög klass och att användarna 
uppskattar dem. De hanteras på ett oklanderligt sätt. Däremot ifrågasatte de provens förmåga 
att skapa gynnsamma pedagogiska processer i skolans inre arbete (Skolverket, 2004:a). 
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1.1 Hur kommer ett prov till? 
Det är Skolverket som ansvarar för provverksamheten men proven konstrueras vid olika 
universitetsinstitutioner på Skolverkets uppdrag. Ämnesproven i matematik för grundskolan 
görs av PRIM- gruppen vid lärarhögskolan i Stockholm. De jobbar tillsammans med olika 
referensgrupper som är verksamma matematiklärare, lärarutbildare, forskare och 
ämnesexperter. Referensgrupperna, PRIM- gruppen och Skolverket kommer överens om 
provets innehåll och inriktning som ska konkretisera läroplanens kunskapssyn och 
kursplanens ämnessyn. PRIM- gruppen och olika referensgrupper konstruerar förslag på 
uppgifter. Därefter granskar en särskild referensgrupp förslagen till uppgifter och väljer ut 
vilka som ska ingå i utprövningen och bearbetar dessa. De fördelar uppgifterna på ca 10 
utprövningsversioner som innehåller varierande uppgifter. Ett urval görs av skolor där 
uppgifterna prövas ut. Lärare som deltar får lämna in synpunkter på uppgifternas innehåll och 
utformning samt elevernas arbeten. Det ger ett stort stöd vid bestämmandet av vilka uppgifter 
som ska ingå i provet och vid sammanställningen av bedömningsanvisningarna. En stor grupp 
verksamma matematiklärare deltar sedan i diskussioner kring bedömningen och 
kravgränssättning. Tryckfärdigt original till det nationella provet färdigställs och Skolverket 
ger sitt slutgiltiga godkännande (PRIM- gruppen, 2005). Hela processen av 
provkonstruktionen pågår i ungefär två år vilket anses rimligt av internationellt kända 
bedömare (Skolverket, 2004:b). James Popham som är en välkänd forskare inom området 
anger i egenskap av ordförande för ”The Commission on Instructionally Supportive 
Assessment” att 
 

A state must generally allow test developers a minimum of three years to produce statewide 
tests that satisfy the Standards for Educational and Psychological Testing and similar test-
quality guidelines (Skolverket, 2004:b, sid. 22). 

 
Vissa prov har så kallad provsekretess, den gäller i 10 år. Anledningen till det är att kunna 
återanvända delar av prov, följa kunskapsutvecklingen över tid, anpassa svårighetsgraden och 
för uppbyggnaden av en provbank. De nationella proven i år 5 är inte sekretessbelagda men 
viss försiktighet bör tillämpas på grund av att vissa uppgifter kommer igen (Skolverket, 
2005:a). 
 
1.2 Provens obligatorium 
I skolår 5 och specialskolans år 6, är det inte obligatoriskt för lärarna att göra proven utan de 
får bara erbjudandet att göra dem. Enligt Skolverkets undersökning (2004:a) är det 92 % av 
skolorna som inför lokalt obligatorium på proven. Frivilligheten är därför skenbar för läraren 
och eleven. Det förs en diskussion om att göra proven i år 5 obligatoriska och även samla in 
resultaten. En orsak till detta är att resultaten i de tidiga skolåren anses viktiga för senare 
resultat i grundskolan. Proven kan vara en hjälp att bedöma elevernas kunskapsutveckling mot 
uppställda mål i kursplanerna. Ämnesproven är obligatoriska för läraren att använda i slutet 
av årskurs 9 och specialskolan år 10 (i tillämpliga delar) för att bedöma elevernas 
kunskapsutveckling och som stöd vid betygssättning. Hur resultaten ska användas är helt och 
hållet en fråga för den enskilda läraren, om man inte lokalt har bestämt något annat. Det finns 
fasta provdatum för skolår 9 eftersom att alla elever i hela Sverige ska utföra dem samtidigt. 
Det minskar risken för spridning av provinnehåll bland eleverna. Sedan 1998 samlas 
resultaten från ämnesproven i skolår 9 in. Resultaten behövs i arbetet med att följa upp och 
utvärdera kvaliteten och likvärdigheten i svensk skola samt för att kunna utveckla proven 
(Skolverket, 2005:a). 
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1.3 Provinnehåll 
För att kunna bedöma elevernas kunskaper i matematik mot kursplanens olika mål och mot 
betygskriterierna behövs ett brett bedömningsunderlag. Ämnesprovet i matematik omfattar 
därför olika delar som ska ge eleven möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. De olika 
delarna skiljer sig gällande kunskapsinnehåll, arbetssätt, redovisnings- och bedömningssätt. 
Ett enskilt delprov prövar en alltför begränsad del av målen i kursplanen för att kunna 
betygsättas (Skolverket, 2004:c). 
 
Nationella prov skiljer sig åt mot vanliga prov på det viset att det tar upp många områden i 
ämnet och fokuserar inte bara på ett, till exempel procenträkning. Detta kan upplevas som 
jobbigt bland eleverna för de är inte vana att behöva använda sig av alla faktiska kunskaper. 
Dagens prov trycker mer på kommunikation, särskilt interaktiv kompetens (Skolverket, 
2004:a).  
 
Nationella prov för år 5 kan ha följande innehåll och pröva nedanstående kunskaper, taget 
från 2005:s nationella prov: 

 

 A B C D 
Innehåll Eleverna ska bedöma 

hur säkra de känner sig i 
vissa situationer då de 
ska använda matematik. 

Jämföra, uppskatta 
och mäta tider, 
areor, längder samt 
använda kartor och 
ritningar.  

Räkna i huvudet, 
med skriftliga 
räknemetoder och 
taluppfattning. 

Använda de fyra 
räknesätten samt 
miniräknaren. 

Nationella prov för år 9 kan ha följande innehåll och pröva nedanstående kunskaper, taget 
från 2004:s nationella prov: 

 

 A B1 B2 C 
Innehåll Prövar elevens förmåga 

att muntligt framföra 
matematiskt grundade 
idéer samt förmåga att 
lyssna till, följa och 
pröva andras 
förklaringar och 
argument.  

Prövar elevens 
taluppfattning och 
grundläggande 
färdigheter i 
räkning med 
naturliga tal, tal i 
bråk- och 
decimalform och 
procent. Några 
uppgifter prövar 
grundläggande 
algebra, geometri 
och statistik. 

Prövar elevens 
förmåga att lösa 
problem, reflektera 
över och tolka sina 
resultat samt 
bedöma deras 
rimlighet. Även 
elevens förmåga 
att uttrycka sina 
tankar skriftligt, 
dra slutsatser och 
generalisera 
prövas. 

Prövar elevens 
förmåga att lösa 
problem samt 
reflektera över 
och tolka sina 
resultat och 
bedöma deras 
rimlighet. 

 
Flera lärare uttrycker beundran över provkonstruktörernas skicklighet och finesser i proven. 
Att de lyckas hitta nya infallsvinklar där det är överraskningsmoment som eleven inte kan 
förbereda sig på, utan som testar verklig förståelse (Skolverket, 2004:a).  

 
Konstruktörerna lyckades hitta en ny infallsvinkel på diagramuppgiften i det muntliga 
provet. Här gick det inte att följa en färdig mall, utan där fanns det där lite extra av 
överraskningsmoment, som eleverna inte kan förbereda sig på, utan det testar verklig 
förståelse. C-delen täcker det mesta. I B-delen gillar jag att de skilde på B1, med 
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kortsvarsuppgifter för vardagsmatten som eleverna oftast kommer att använda sig av, och 
B2 som premierade dem som lärt sig algebra och lite abstrakt matte. Den uppgiften gav 
utdelning åt dels elever som hade ork att pröva sig fram dels dem som hade lyckats hitta ett 
ordentligt samband. De fick verkligen glänsa till för den formeln har de inte lärt sig i skolan 
(Skolverket, 2004:a, sid. 67). 
 

1.4 Anvisningar vid genomförande av prov  
Läraren får anvisningar på vilka hjälpmedel och vilket material som är tillåtet till varje 
delprov, till exempel miniräknare och linjal. Tidsåtgången till varje delprov får läraren i cirka 
tider och kan därmed själv styra tiden om de ser att eleverna behöver mer tid på sig. I skolår 5 
får läraren hjälpa eleverna om de inte förstår något ord i texterna. Svarar eleven fel på någon 
uppgift får läraren gå och fråga i efterhand hur eleven tänker kring uppgiften. Eleven får en 
chans att rätta till felet om den visar på förståelse (Skolverket, 2005:b). 
 
1.5 Måluppfyllelse 
Ett av syftena i de nationella proven är att ge läraren stöd vid bedömning av om eleverna har 
nått målen i kursplanerna. Proven är dock inte utformade så att de testar elevens kunskaper 
mot alla uppställda mål. Det som inte tas upp ett år tas med nästa år. De nationella proven är 
tidskrävande i och med att de tar mycket tid av de ordinarie lektionerna. Över lag tycker lärare 
att det är värt det för de ger mycket tillbaka. De allra flesta lärare och än fler rektorer i 
Skolverkets undersökning 2004:b, ser ämnesproven som viktiga och vill att de ska fortsätta 
vara obligatoriska i år 9. Både lärare och rektorer värdesätter provens förmåga att: 
 

• ge hjälp vid bedömning av måluppfyllelse. 
• identifikation av elevers starka och svaga sidor. 
• stödja principen om en likvärdig bedömning och rättvis betygsättning. 
• förtydliga det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. 
• verka som förebild genom att peka på de kvaliteter som gäller för olika betyg 

(Skolverket, 2004:b). 
 
De svenska styrdokumenten för grundskolan är tolkningsbara och lärare tolkar dem olika. Det 
kan därför vara bra med de nationella proven för att få en samsyn kring målen. Skolverket har 
ambitioner om förebildlighet när det gäller de nationella proven. Lärare anser att de har 
kvaliteter som saknas i läromedlen. Eget reflekterande, logiskt tänkande, förstå sin omvärld 
finns det mer av i de nationella proven än i läroböckerna. Nationella provet ger samma bild av 
ämnet som styrdokumenten (Skolverket, 2004:a). Både rektorer och lärare anser att proven i 
hög grad svarar mot det som de avses svara mot. Det finns en grupp enligt Skolverkets 
undersökning 2004:b som ställer sig mer tveksam till detta än andra och det är de minst 
erfarna lärarna. De är tveksamma om proven verkligen uppfyller sitt syfte att verka för 
likvärdighet och rättvisa. Gruppen med minst erfarna lärare är också de som är minst 
övertygade om värdet av ämnesproven, både för år 5 och år 9. I Skolverkets rapport Det 
nationella provsystemet i den målstyrda skolan (2004:b) anses proven ha hög kvalitet utifrån 
utgångspunkten om provsystemet uppfyller sina syften.  
 

Ett syfte med dessa prov är att bidra till tolkning och implementering av mål och kriterier, 
och denna påverkan kan tänkas ske oavsett vilka resultat som eleverna får på provet. Det 
faktum att proven finns och att lärare och andra har tillgång till dem har eventuellt en effekt 
på hur mål och kriterier tolkas (Nyström, 2004, sid. 38). 
 

Vid provtillfället ska eleverna genomföra ett antal uppgifter i ett slutet rum. Villkoren för att 
genomföra uppgiften avviker därmed från sättet man löser problem i verkligheten. Där är det 
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bra att kunna utnyttja hjälpmedel och ha ett nätverk av kunniga kontakter som kan rådfrågas. 
Frågan är om det är rättvist att pröva måluppfyllelsen under sådana standardiserade villkor. 
Skolverket undrar om resultaten av denna standardiserade och ”likvärdiga” prövningsprocess 
ger en rättvis bild av vars och ens måluppfyllelse om man med måluppfyllelse avser 
kunskapskvaliteter som ska kunna omsättas i ett kompetent agerande i ett socialt sammanhang 
(Skolverket, 2004:b). 
 
1.6 Bedömningsanvisningar 
Det är av stor vikt att det läggs ner tid på att göra tolkningsbara bedömningsanvisningar till de 
nationella proven för att inte bedömningen som läraren gör ska anses som otillförlitlig. Många 
uppgifter är öppna, komplexa, interaktiva och eleven har många gånger möjlighet att själva 
välja upplägg och lösningsväg vilket gör att de kan vara svåra att bedöma. Eleverna förväntas 
idag skriva utförliga svar i betydligt större utsträckning än på standardprovens tid (Skolverket, 
2004:a). 
 

En uppgift kan inbjuda till prestationer som betraktas ha mycket hög kvalitet utifrån ett sätt 
att se på nivåer av kunskap, medan uppgiften inte inbjuder till en typ av prestationer som 
betraktas ha mycket hög kvalitet utifrån ett annat sätt att se. Uppgiftens karaktär spelar alltså 
roll för vilka prestationer som kan förväntas. Samtidigt är det inte i allmänhet så att 
prestationen bestäms av uppgiften. I alla bedömningssammanhang är det prestationen som 
är av en viss kvalitet. Ett undantag gäller de mest strukturerade uppgifterna, det vill säga 
uppgifter med fasta svarsalternativ. I det fallet styrs prestationens komplexitet i mycket hög 
grad av hur svarsalternativen valts och formulerats. Med andra ord kan uppgifter i allmänhet 
inte kopplas till en högre eller lägre nivå av kunskap, hur än dessa nivåer formuleras, även 
om det finns uppgifter som i olika grad stimulerar elever att visa prestationer på olika 
nivåer. (Nyström, 2004, sid. 23) 

 
Lärare tycker att bedömningsanvisningarna är genomtänkta, täta och tydliga i de flesta 
delproven förutom för den muntliga delen där det är många andra faktorer som spelar in. 
Gruppens sammansättning och lärarens förutfattade meningar kan styra. Det kan vara svårt att 
subjektivt bedöma delprovet eftersom att läraren är ensam. I de andra delarna har de 
åtminstone chans att rådgöra med någon kollega. Något stort underlag vad gäller hur 
följsamma lärare är mot bedömningsanvisningarna finns inte. Det lilla som finns tyder dock 
på att läraren tenderar att vara något snällare i bedömningen än provkonstruktören. 
Minimikraven anses inte som stränga snarare tvärtom (Skolverket, 2004:a). I Rätt mätt på 
prov skriver Nyström att det finns tre beröringspunkter mellan kunskapssyn och bedömningar. 
Den första är att uppfattningar om lärandet och vilken kunskap som efterfrågas påverkar 
bedömningar i skolan. Hur olika nivåer av kunskap konstrueras har stor betydelse för hur 
bedömningar utformas och genomförs. Det tredje är föreställningar om hur personer kan bilda 
kunskap om andras kunskap och kompetens. 
 
1.6.1 Bedömningsanvisningar år 5 
Bedömningen inriktas på följande kvaliteter enligt Skolverket (2005:b): 
 

• Förmågan att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik.  
• Förmågan att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.  
• Förmågan att reflektera över matematikens betydelse för kultur och samhällsliv. 

 
I bedömningen är det viktigt att analysera hur eleverna arbetar med och behärskar matematik i 
olika uppgifter och situationer. 
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• Har eleven försökt lösa uppgiften? 
• Hur har eleven förstått uppgiften? 
• På vilket sätt har eleven arbetat med uppgiften? 
• Vilka begrepp har eleven visat att han/hon förstår? 
• I vilken utsträckning har eleven klarat de numeriska beräkningarna? 
• I vilken utsträckning har eleven analyserat, värderat och dragit slutsatser av resultatet? 

 
För att kunna svara på dessa frågor måste det finnas möjlighet att studera hur eleven resonerar 
både skriftligt och muntligt. Underlaget för bedömningen kan därför kompletteras med att 
läraren ber eleven att muntligt kommentera sina lösningar (Skolverket, 2005:b).  
 
1.6.2. Bedömningsanvisningar år 9 
Eleverna får inte avdrag för fel och brister utan de får poäng för vad de gjort. Uppgifter där 
fullständig redovisning fordras, ger korrekt metod eller förklaring till hur uppgiften kan lösas 
delpoäng, även om det därefter följer en felaktighet till exempel ett räknefel. Om eleven också 
slutför uppgiften korrekt ger det fler poäng. Till bedömningsanvisningarna medföljer det 
exempel på svar från elever och hur de bedöms. I bedömningsanvisningarna står det även 
vilket betyg en viss uppgift ger, eller vilket betyg en viss poäng på en uppgift ger. Det finns 
även anvisningar för provbetyg. Eleverna ska ha klarat ett visst antal poäng för att få G och 
för att få VG ska de ha klarat ett visst antal poäng och av dem ska det vara x antal VG poäng. 
På ¤- märkta frågor har eleverna chans att visa MVG kvaliteter. För att få MVG måste de ha 
visat de flesta MVG kvaliteter på x antal sådana märkta frågor samt ha erhållit ett visst antal 
VG poäng (Skolverket, 2004:c). 
  
1.7. Bedömning av proven 
Syften med bedömningar kan vara uttalade, men de kan också vara dolda. Avsedda syften 
överensstämmer inte alltid med den användning och påverkan som bedömningar får. Det är 
nödvändigt att reflektera över såväl uttalade som dolda syften för att en validering ska vara 
möjlig. Ett annat område som utgör en nödvändig utgångspunkt för validering av bedömning i 
skolan, är läroplanens mål (Nyström, 2004). 
 
De nationella proven kan inte pröva alla mål och därför ska hänsyn tas till alla elevens 
prestationer och de nationella proven ska inte tillskrivas särskild vikt vid betygsättning. Hur 
stor betydelse de ska ges är svårt att ange på något mer precist sätt. Det måste vara en 
bedömning som görs av den som har tillgång till hela bilden av elevens prestationer. I 
matematik finns fortfarande provbetyget kvar. Det beror på att det inte ansågs möjligt att dela 
upp provet i avgränsade delar på liknande sätt som det görs i de svenska och engelska proven. 
I Skolverkets rapport Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan (2004:b) står det så 
här: 
 

Om ett prov (eller delprov) som består av uppgifter ska resultera i provbetyg måste de olika 
uppgiftsresultaten vägas samman på något sätt. Det kan ske på olika sätt. Det vanligaste i 
provsammanhang är att man poängsätter uppgifterna så att man får en poängskala för 
provet. Därefter fastlägger man vissa poänggränser för de olika betygen. Eventuellt kan man 
föreskriva att t.ex. en viss andel poäng måste inhämtas på VG- nivå för att ett sådant 
provbetyg ska uppnås (det gäller t.ex. i matematik). En sådan gränssättning på en 
poängskala (standard setting) är egentligen inte i enlighet med det målrelaterade system vi 
har. Provpoängen anger inte vilka mål som uppnåtts och vilka som eventuellt inte uppnåtts. 
Provpoängen kan sägas vara kompensatorisk, god måluppfyllelse för vissa mål kan 
kompensera otillräcklig måluppfyllelse i andra avseenden. Denna metod är dock mer eller 
mindre nödvändig av praktiska skäl (sid. 69). 
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De nationella provens roll i frågan om likvärdighet och rättvisa i betygsystemet kan man inte 
ge något säkert svar på. För närvarande verkar det dock finnas tydliga tecken på att det finns 
brister i likvärdigheten. Slutsatsen blir att Sverige har ett betygssystem där likvärdigheten och 
rättvisan kan ifrågasättas. Idag handlar inte likvärdighet bara om att alla ska ha samma 
förutsättningar utan snarare om att var och en ska ges det stöd eller de förutsättningar han 
eller hon behöver. Detta är kanske svårt att tillämpa på betyg och betygssättning. Likvärdig 
betygsättning torde därför betyda att två personer med samma betyg ska ha samma kunskaper. 
Vad innebär då samma kunskaper? Ska de kunna olika saker som har lika värde, det vill säga 
ha kunskaper som är likvärdiga men olika, som uttrycker samma kunskapskvalitet men om 
olika saker? Kan samma prov då ge båda likvärdiga förutsättningar att visa sina olika men 
ändå lika kunskapskvaliteter? (Skolverket, 2004:b) 
 
1.8. Hur används resultaten? 
Provresultaten används av lärare och rektorer för diskussion främst med elever och kollegor 
men även för diskussion med föräldrar och skolledning. De används också för pedagogiska 
uppföljningar, menar framför allt lärare i år 5. Att färre lärare i år 9 anger detta 
användningsområde beror mest troligt på att proven sker sista året, sista terminen vilket inte 
ger dem så mycket tid till uppföljning. Delprovsresultat kan ge pedagogiska konsekvenser om 
det går att urskilja mönster på kollektiv nivå. Läraren kan märka att stora delar av gruppen 
inte når upp till vissa mål och får då en tankeställare vari problemet ligger. Bristerna är svåra 
att personligen göra någonting åt i just den klassen, eftersom läraren ofta måste släppa 
eleverna till mottagande lärare. De pedagogiska slutsatserna får läraren dra nytta av i nästa 
klass (Skolverket, 2004:a). 
 
1.9. Målrelaterade och normrelaterade prov 
Nedanstående text är refererad till rapporten ”Målrelaterade och normrelaterade prov” som 
är skriven av Marie Wiberg (Pm nr 150, 1999). 
 
Normrelaterade prov har som syfte att jämföra provtagarnas prestationer och kunskaper med 
varandra eller i förhållande till en normgrupp. Målrelaterade prov har som syfte att ge 
information om vilka kunskaper och färdigheter en provtagare har i förhållande till en tydlig 
och väl definierad beskrivning av det man ämnar mäta, ett eller flera kriterium/mål . Det 
betygssystem som numera tillämpas i såväl grund- som gymnasieskola är målrelaterat. För att 
skilja normrelaterade och målrelaterade prov åt räcker det inte att bara granska 
provuppgifterna eftersom de till synes kan verka lika. Den största skillnaden ligger i hur vi 
tolkar provresultatet, därför bör proven konstrueras utifrån hur de ska tolkas. Normrelaterade 
prov ska helst innehålla uppgifter som kan skilja provtagarnas resultat åt. Anledningen till det 
är att proven är beroende av en viss variabilitet hos provtagarnas resultat för att fungera. 
Målrelaterade prov är inte beroende av variabilitet eftersom att uppgifterna ska beskriva det 
kriterium som ska uppnås. Därför saknar det betydelse om uppgifterna är svåra eller enkla. 
För att kunna göra omdömen om provtagarna i de normrelaterade proven krävs det att de gör 
samma eller parallella prov. Inom de målrelaterade proven kan olika prov användas som inte 
är strikt parallella (det vill säga att de har olika medelvärden och varians) om de mäter samma 
sak eftersom provtagarna inte skall jämföras med varandra. Men om de olika mätningarna 
skall jämföras så skall de vara parallella. 
 
1.10. Vad är matematiskt kunnande? 
Kunskaper och färdigheter är termer som av tradition har beskrivit kunnande i skolmatematik. 
Kunskap har inneburit förståelse och memorering av begrepp och teorier. Färdigheter har 
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inneburit träning och automatisering av beräkningar, algoritmer och formelhantering. I aktuell 
matematikdidaktisk forskning framstår matematiskt kunnande som en mer mångfasetterad och 
mångdimensionell kompetens. Det återspeglas delvis i våra svenska kursplaner i matematik 
(SOU 2004:97).   

 
När det gäller matematik så talar kursplanerna om såväl den praktiska nyttan som 
nödvändigheten av vetenskapsteoretiska reflektioner över matematiken som en av 
människan konstruerad artefakt. Här handlar det alltså även om kunskap som har ett värde 
för att ”utveckla en högre insikt, en kritisk, filosofisk betraktelse av vår kunskap och dess 
ursprung och grund” (sid. 70). Linde (2003) beskriver en kunskapssyn i matematik som 
karakteriseras som konstruktivistisk, och kursplanen tycks därmed starkt influerad av ett sätt 
att se på matematikämnet och lärande i matematik… (Nyström, 2004, sid. 22) 

 
I Bildning och kunskap (1997) som Skolverket gett ut, beskrivs detta mångfasetterade 
kunskapsbegrepp med hjälp av de ”fyra F: en”: fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. 
Där faktakunskaper är kunskap som information, regler och konventioner. 
Förståelsekunskaper sägs främst karakteriseras som en kvalitativ dimension, det vill säga att 
samma fenomen kan förstås på olika sätt. Förstå är att begripa, att uppfatta meningen eller 
innebörden i ett fenomen. När kunskap är en färdighet, vet personen i fråga hur någonting ska 
göras och kan utföra det. Förtrogenhetskunskaper innebär att personen i fråga kan tillämpa 
regler för tillexempel hur ett begrepp kan användas på olika sätt beroende på det unika i 
situationen (Skolverket, 1997). En alternativ kunskapssyn som matematiker och 
matematikdidaktiker har diskuterat de senaste åren har utgång i begreppet kompetens. Detta 
begrepp innehåller delar av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet men betoning läggs på 
det intima samspelet mellan olika kunskapskategorier när någon utövar matematik. Ett försök 
att utforma ett sådant kompetensbegrepp för svensk skolmatematik gjordes i Högskoleverkets 
rapport Räcker kunskaperna i matematik?(1999) där de gav begreppet beteckningen 
matematisk mognad. Denna definierades som en uppsättning kompetenser som inte var 
knutna till ett givet stoff. Den matematiska mognaden skulle kunna öka hela tiden när 
mognadsbegreppet var tillämpbart genom hela den svenska skolgången. I Att lyfta 
matematiken (2004) tas ett omfattande danskt utvecklingsarbete upp från 2002 vad gäller 
kompetensbeskrivning av matematikkunnande. Resultatet av undersökningen blev den så 
kallade KOM- rapporten (Kompentencer og matematiklaering. Ideer og inspiration til 
udveikling af matematikundervisning i Danmark). De har identifierat åtta generella 
kompetenser som de menar går att använda för lärandets organisation, målbeskrivning av 
kunnandet och bedömningar. Kompetenserna är generella men ändå specifika för ämnet. I 
KOM- rapporten beskrivs kompetens på följande sätt (refererat i SOU 2004:97):  

  
En person har kompetens inom ett område om han/hon i praktiken är i stånd att föra sig med 
kraft, överblick, säkerhet och omdömesförmåga inom detta. En matematisk kompetens är en 
insiktsfull beredskap till målmedvetet handlande i situationer som rymmer ett bestämt slags 
matematiska utmaningar (SOU 2004:97, sid. 68-69). 

 
De åtta kompetenserna är indelade i två huvudtyper: 
 
Att kunna fråga och svara i matematik: 

• tankegångskompetens 
• problembehandlingskompetens 
• modelleringskompetens 
• argumentationskompetens 
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Att kunna hantera matematikens språk och redskap: 
• representationskompetens 
• symbol- och formaliseringskompetens 
• kommunikationskompetens 
• hjälpmedelskompetens 

 
Kompetenserna är duala på så sätt att de både innebär att själv kunna producera något och att 
kunna bedöma, tillexempel någon annans arbete (SOU 2004:97). 
 
2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt kursplanens och läroplanens mål är kopplade 
till de nationella proven i matematik för skolår 5 och 9 och vad de innehåller matematiskt? 
 
2.1 Begränsningar 
Vi har valt att inte titta på de nationella proven i matematik för gymnasiets kurs A, för att det 
inte känns relevant då vi ska arbeta i de tidigare åren. Gruppuppgifterna har vi valt att inte ta 
med för att minska ner på uppgifter att granska. Dessutom har vi valt att inte titta på 
betygskriterierna för skolår 9, då de inte kan kopplas till vårt syfte. 
 
2.2 Definition av nyckelbegrepp i syftet 
Innehåller matematiskt, med det menar vi: 

• vad från matematiken som tas upp i uppgifterna i de nationella proven i matematik, till 
exempel addition, bråk, ekvationer etcetera. 

• på vilket sätt är uppgifterna utformade och visar de på de mål från kursplan och 
läroplan som är avsett.   
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3. Metod 
I och med att vårt syfte är att titta på det matematiska innehållet i de nationella proven och hur 
kursplanen och läroplanens mål är kopplade till dem har vi valt att göra en källanalys av tre 
prov för skolår 5 och tre prov för skolår 9. Enligt Holme & Solvang (1997) är det normativa 
källor som ger den bästa bilden om vi är intresserade av förhållningssätt, avsikter, krav och 
riktlinjer. Normativa källor är värderande, lagar och förordningar. De är även målinriktade. 
Målet för tolkningsarbetet är att kunna ge en sammanfattande bild av informationsbärande 
strukturer och helheter. Källor som är uppkomna av institutioner, organisationer och 
förvaltningar är mer begränsade och präglas av formella regler. I fokus kommer avsändarens 
avsikter utifrån dennes tidstypiska situation. 
 

Det är trots allt inte enbart källans avsikter som är av intresse. Det är ofta lika intressant att 
fråga efter mottagarens tolkningar av källans innehåll (Holme & Solvang, 1997, sid. 134). 

 
Som komplement till källanalysen valde vi att göra kvalitativa intervjuer med lärare. I 
kvalitativa intervjuer ligger styrkan i att undersökningssituationen liknar en vardaglig 
situation och ett vanligt samtal. Det innebär att vi utövar den minsta styrningen vad gäller 
undersökningspersonerna. Vi strävar tvärtom efter att låta dem få påverka samtalets 
utveckling (Holme & Solvang, 1997). Risken är att informanten ger ett svar som den tror att 
intervjuaren vill ha. 
 

En sådan situation som bygger på närhet och förståelse, skapar speciella förväntningar. 
Undersökningspersonerna skapar sig snabbt en speciell uppfattning av forskaren. Utifrån 
denna kanske de försöker att leva upp till de förväntningar de tror att forskaren har på dem, i 
stället för att ge uttryck för de uppfattningar de egentligen har. Forskaren måste därför i 
möjligaste mån försöka få fram de uppfattningar som är personernas egna. Detta är något 
man uppnår bäst genom att gå in i rollen som den intresserade lyssnaren. (Holme & 
Solvang, 1997, sid. 98) 

 
I kvalitativa intervjuer används inte standardiserade frågeformulär. För att vara säkra på att få 
svar på de frågor som vi ville ha svar på använde vi en intervjumanual där ordningsföljden på 
frågorna inte behövde följas (Holme & Solvang, 1997). Intervjuerna ger oss djup i svaren 
vilket inte enkäter skulle kunna ge oss eftersom det inte är bra att enbart ha frågor som är 
öppna i enkäter. Observationer är helt otänkbart eftersom att vi inte ska titta på hur proven 
utförs i klassrummet. 
 
3.1 Urval 
Vi ville granska de senaste nationella proven i matematik för att de är mest aktuella och kan 
ge oss mest till vårt framtida yrke. För att få en bredd valde vi att titta på tre prov för skolår 5 
och tre prov för skolår 9. Eftersom proven för skolår 5 inte är sekretessbelagda kunde vi ta de 
tre senaste proven. De nationella proven för skolår 9 ligger under sekretess, förutom ett fåtal 
vilket inte gav oss så stora valmöjligheter. Vi fick tillgång till tre prov, 2004, 1999 och 1998. 
1998 och 1999: s prov bygger på kursplanen från 1994 och provet från 2004 bygger på den 
senaste kursplanen från 2000 men de skiljer sig inte åt så mycket, varken kursplanerna (just 
för matematik) eller proven. Därför ansåg vi att det inte hade så stor betydelse att två prov var 
några år gamla. När vi valde vilka uppgifter som skulle redovisas i resultatet försökte vi välja 
olika typer av uppgifter. Om vi hade valt slumpvis, kanske det bara hade blivit uppgifter med 
till exempel addition.  
 
Urvalet av informanter görs inte slumpmässigt eller tillfälligt. Urvalet görs sytematiskt utifrån 
vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt definierade. 
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Undersökningspersonerna måste med säkerhet kunna belysa problemformuleringen vi har 
(Holme & Solvang, 1997). I Rapporter och uppsatser (1998) skriver Backman att urval av 
informanter i kvalitativa intervjuer görs av andra än statistiska kriterier och att de kan ändras 
under undersökningens gång. I syfte att ge ökad förståelse och insikt. De åtta lärarna som vi 
intervjuade valdes ut genom att vi ringde några skolor som har en geografisk spridning i Piteå 
kommun och frågade efter lärare som har erfarenhet av nationella prov i matematik och 
undervisar i matematik. De som ville ställa upp på våra intervjuer bokade vi tid med. 
 
3.3 Material 
Bandspelare till intervjuerna 
De nationella proven i matematik för skolår 5 från 2005-2006, 2003-2004 och 2002 
De nationella proven i matematik för skolår 9 från 2004, 1999 och 1998 
 
3.2 Genomförande 
I inledningsfasen av vårt arbete formulerade vi ett preliminärt syfte, att titta på vad de 
nationella proven i matematik för skolår 5 och 9 innehåller matematiskt och huruvida de är 
kopplade till kursplanen. Utifrån det sökte vi litteratur och började läsa in oss på området. 
Vecka 7 började vi skriva på bakgrunden och försökte få tag i de nationella proven i 
matematik. Arbetet fortsatte under vecka 8 och 9 då vi skrev intervjufrågorna till lärarna, fick 
tag i de nationella proven och bakgrunden började ta form. Vecka 8 och 9 tog vi kontakt, via 
mail, med Astrid Pettersson från PRIM- gruppen och ställde några frågor, bland annat om 
varför proven ligger i år 5 respektive 9. De nationella proven för år 5 kunde vi kopiera från 
den skola där vi gjorde vår VFU medan vi fick skriva ut proven för år 9 från Internet. I proven 
från 1998 och 1999 för år 9 saknade vi beskrivningar för vilka mål ur styrdokumenten som 
prövas i varje del och vi började leta med ljus och lykta för att få tag i dem. Vi gick till några 
högstadieskolor i Piteå kommun och frågade efter proven men de hade bara kvar prov från 
2000- talet. Under VFU-veckorna 10-14 stod arbetet ganska still. Vecka 13 sökte vi mer 
underlag till bakgrunden då den kändes tunn och filade lite på intervjufrågorna. Vecka 14 
bokade vi in intervjuer med lärarna som skulle delta i studien. Tanken var att båda skulle delta 
under intervjuerna, som alla låg under vecka 15, men Malin blev sjuk. Vi diskuterade om vi 
skulle boka om alla intervjutider eller om Kamilla skulle utföra dem själv. Att få tider som 
passade både lärarna och oss, var ett pussel i sig, därför beslöt vi att Kamilla fick göra 
intervjuerna. Vi kände även press att hinna med resterande delar av arbetet då vi vet att 
sammanställning av intervjuer är tidskrävande. Vecka 15, måndag till torsdag, genomförde 
Kamilla två intervjuer per dag. Varje intervju tog cirka 30-40 minuter och de bandades. Sedan 
skrev Kamilla ut intervjuerna ord för ord. Vecka 16 redigerade vi bakgrunden och Malin läste 
intervjuerna. Resultatredovisningen påbörjades vecka 17 med sammanställning av de 
nationella proven och intervjuerna. Vi valde att redovisa de nationella proven år för år, med 
det senaste provet först och del för del samt att särskilja proven för skolår 5 och 9 åt i och med 
att de inte prövar samma mål varje år. Intervjuerna sammanställde vi som två texter, de fyra 
lärarna för skolår 5 och de fyra lärarna för skolår 9 var för sig. Vecka 18 formulerade vi om 
syftet, för att det lät bättre, till: På vilket sätt är kursplanens och läroplanens mål kopplade till 
de nationella proven i matematik för skolår 5 och 9 och vad innehåller de matematiskt? Vi 
definierade vad vi menar med innehåller matematiskt. Samma vecka började vi skriva på 
metoddelen. Vi väntade med den för att vi inte riktigt visste hur vi skulle redovisa de 
nationella proven i resultatet på bästa sätt utifrån vårt syfte. Först vecka 19, fick vi tag i 
beskrivningar för vilka mål ur styrdokumenten som prövas i de olika proven för år 9. Efter 
många om och men, skickade PRIM- gruppen dessa papper till oss. Vi hade både ringt och 
skrivit mail till flera personer på både Skolverket och PRIM- gruppen, innan någon kunde 
hjälpa oss. Denna vecka skrev vi på diskussionen och kompletterade resultatdelen med de nya 
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uppgifterna om målbeskrivningen. Vecka 20 slutförde vi diskussionen, metoddelen, skrev 
titeln, innehållsförteckning, abstrakt, scannade in bilagor och tittade på helheten av vårt 
arbete. 
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4. Resultat 
Studien innefattar 3 nationella prov i matematik för skolår 5 och 3 nationella prov i matematik 
för skolår 9 samt intervjuer med åtta lärare. De nationella proven i matematik har vi valt att 
presentera år för år, med det senaste provet först och del för del, i och med att de inte prövar 
samma mål ur styrdokumenten varje år. Vi särskiljer proven för skolår 5 och 9 åt eftersom att 
de är uppbyggda på olika sätt gällande målbeskrivningen. I skolår 5 presenteras mål ur 
styrdokumenten för varje delprov. För skolår 9 är målen relaterade till kunskapsområden som 
tas upp i de olika delproven. I en del av delproven tas alla kunskapsområden upp. Provet från 
2004 bygger på kursplanen från 2000 men det som skiljer mot 1994 kursplan är namnen på 
kunskapsområdena och hur målen är formulerade. Till exempel U92, eleven skall:  

- ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- 
och decimalform (Taluppfattning, 2004). 

- ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella 
tal i bråk- och decimalform (Aritmetik, 1994) 

Målen som relateras till de olika kunskapsområdena är desamma för alla proven. Därför har vi 
valt att här i resultatet använda oss av målbeskrivningen från 2004:s prov. Målen för proven 
från 1998 och 1999 samt utdrag ur läroplan och kursplanens övergripande mål (se bilaga 4-7). 
  
Vi har sammanställt intervjuerna som två texter, de fyra lärarna för skolår 5 och de fyra 
lärarna för skolår 9 var för sig. Intervjun av lärarna från skolår 5 kommer efter redovisningen 
av de nationella proven för det skolåret och på samma sätt redovisar vi intervjun av lärarna 
från skolår 9. 
 
Från 2003 har Skolverket gjort proven så att skolår 5 använder samma nationella prov i 
matematik två år i rad. Det vill säga att provet som skickades ut till skolorna 2003 även 
användes 2004 och 2005 kom ett nytt prov som även kommer att gälla 2006. 
 
4.1 Nationella prov i matematik 2005-2006 för skolår 5 
Del A – Du och matematiken 
Mål i kursplanen som frågorna kan härröras till är: 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för 
matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik 
och att använda matematik i olika situationer. 
 
Eleven ska fylla i hur de känner sig inför olika delar av matematiken. Svarsalternativen är 
Säker, Ganska säker, Osäker och Mycket osäker. Några exempel följer här: 

• Du ska arbeta med uppgifter som innehåller text. 
• Du ska avgöra hur mycket pengar du ska ha tillbaka när du handlar. 
• Du ska räkna ut 403 – 125 utan miniräknare. 

 
Gemensamt för del B, C och D 
Del B, C och D börjar med att läraren läser en saga som kan kännas igen i uppgifterna. Efter 
varje delprov får eleverna svara på frågor om vad de tyckte om uppgifterna, vilka uppgifter de 
kände sig säkra på och vad de märkte att de kunde i matematik. 
Gemensamma mål ur läroplanen för del B, C, D och gruppuppgifter: 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar grundläggande 
matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. 
 
Gemensamma mål ur kursplanen för del B, C, D och gruppuppgifter: 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven  
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• utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 
och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 
tänkande. 

• utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik 
samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga 
problemsituationen. 

 
Del B – Mäta 
Mål i kursplanen som frågorna kan härröras till är: 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Eleven skall kunna jämföra, 
uppskatta och mäta längder, areor… och tider samt att kunna använda ritningar och kartor. 
 
Miniräknare är tillåten men inte linjal. Uppgifterna handlar om uppskattning av längd, 
enhetsomvandling, area och tid. Nedan följer några uppgifter.  

• När Klara hade kommit ner genom trädet hittade hon en karta (se bilaga 3) på marken. 
På kartan såg hon ett hus som hon ville gå till. Det fanns flera olika vägar som ledde 
till huset. 
a) Fyll i på kartan en av de vägar som Klara kunde gå och berätta varför du valde just 
den vägen. 
b) Ungefär hur lång är den vägen i verkligheten. 

• Inne i huset fick Klara lust att mäta de saker hon såg, men hon hade ingen linjal med 
sig. I fickan hade hon sin trasiga miniräknare. En knapp hade ramlat bort. Hon tog 
fram knappen för hon visste att sidorna på knappen var 1 cm långa. Med hjälp av den 
ritade hon en linjal. Så här såg knappen ut:  
 

a) Rita en linjal som är minst 15 cm lång. Den ska vara så lik en riktig linjal som 
möjligt, men du behöver inte rita in millimeter.  

b) Klara använde sin linjal för att mäta hur lång en tandborste i Pysslinglandet var. Den 
var bara nio centimeter lång. Rita in tandborsten under din linjal så att det syns att den 
är nio centimeter lång. 

• Clara kom till Gru klockan 13.30, nu är klockan 14.25. Hur länge har Clara varit hos 
Gru? Förklara hur du löser uppgiften. 

 
Del C – Använda tal 
Mål i kursplanen som uppgifterna härrör till: 
Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av skolår 5. 
Eleven skall: 

• ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal… 
• kunna räkna med naturliga tal – i huvudet och med hjälp av skriftliga räknemetoder. 

 
Miniräknare är inte tillåten. Uppgifterna handlar om de fyra räknesätten och taluppfattning, 
huvudräkning och användning av algoritmer. Nedan följer några exempel. 

• Inne i skogen träffade Klara pysslingen Frina som satt vid ett träd med guldäpplen. 
Frina hade plockat 199 guldäpplen. Hon bad Klara att bära dem till stugan. Klara 
kunde få med sig som mest 11 äpplen varje gång. Ungefär hur många gånger måste 
Klara gå för att bära alla äpplen till stugan. Visa hur du tänker.  

• a) Skriv femtontusenåttio med siffror.  
b) Hur mycket är femtontusenåttio minus hundra? 
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Del D – Räkna med miniräknaren 
Mål i kursplanen som uppgifterna härrör till: 
Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av skolår 5. 
Eleven skall 

• förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division. 
• kunna räkna med naturliga tal… med miniräknare. 

 
Miniräknare är tillåten. Uppgifterna är lästal som handlar om de fyra räknesätten och 
miniräknarens funktion. Nedan följer några exempel. 

• Barnen stannade en stund hos trollkarlen. Han gav dem en klurig uppgift, som du nu 
också får lösa. Den ser ut så här: 
- Tänk på ett tal. _____ 
- Multiplicera talet med 5. _____ 
- Addera det nya talet med 45. _____ 
- Dividera nu med 5. _____ 
- Subtrahera med 9. _____ 
Vad upptäcker du? 

• För att få fram kod 2 räknade Klara ut 222/37 på miniräknaren utan att använda 
knappen för division. Hon fick svaret 6. Försök du också räkna ut 222/37 med hjälp av 
miniräknaren utan att använda divisionsknappen. Hur många olika sätt kan du komma 
på? Anteckna de beräkningar du gör med miniräknaren. 

 
4.2 Nationella prov i matematik 2003-2004 för skolår 5 
Del A – Du och matematiken 
Mål i kursplanen som frågorna kan härröras till är: 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för 
matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik 
och att använda matematik i olika situationer. 
Eleven ska fylla i hur de känner sig inför olika delar av matematiken. Svarsalternativen är 
Säker, Ganska säker, Osäker och Mycket osäker. Några exempel följer här: 

• Du ska räkna 8 – 1 = __ + 3 
• Du ska avgöra vilket tal som är störst av 3,8 och 3,14 
• Du ska ta reda på något från ett diagram. 

 
Gemensamt för del B, C och D 
Gemensamma mål ur läroplanen för del B, C, D och gruppuppgifter: 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar grundläggande 
matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardags livet. 
 
Gemensamma mål ur kursplanen för del B, C, D och gruppuppgifter: 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven  

• utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 
och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 
tänkande. 

• utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik 
samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga 
problemsituationen. 

 
Del B – Mönster, figurer och mått 
Mål i kursplanen som frågorna kan härröras till är: 
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Eleven skall: 
• ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några 

viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster. 
• kunna jämföra, uppskatta och mäta… volymer, vinklar och massor. 

 
Miniräknare är tillåten. Uppgifterna i denna del handlar om mönster, geometriska figurer, 
uppskattning av volym och vikt. Nedan följer några exempel. 

• Fundera över ungefär hur mycket du dricker under en dag. Du dricker ju till frukost, 
lunch, middag och däremellan. Skriv och berätta hur mycket du dricker vid olika 
tillfällen och ungefär hur många liter och deciliter det blir sammanlagt. Visa hur du 
löser uppgiften. 

• På ett bord i skolrestaurangen står det tre skålar med sallad. De väger 4 hg, ½ kg och 
300 g. Ordna vikterna från lättast till tyngst. 

 
Del C – Att upptäcka obekanta tal 
Mål i kursplanen som frågorna kan härröras till är: 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Eleven skall: 

• förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt 
kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler. 

 
Miniräknare är inte tillåten. Uppgifterna i denna del handlar om talföljd, taluppfattning och 
lite historik. Nedan följer några exempel. 

• Simon har gjort en kluring. Du ska med hjälp av det som står i rutan lista ut svaret på 
både a) och b) utan att ställa upp.  
 
 

 
a) 24 ⋅ 37,5 =____ 
b)   6 ⋅ 37,5 =____ 

 

12 ⋅ 37,5 = 450 

          
                      

         7        21    33 
          
                    5    4     28    3   
              

             12        11 
 
 

• Välj tal i ringen och skriv hur de hör ihop. Du får använda samma tal flera gånger och 
olika räknesätt. Svaret ska finnas i ringen.  
Exempel: 3 ⋅ 11 = 33 33 – 5 = 28 4 + 4 + 4 = 12 
Skriv minst tre egna förslag. 

• Skriv det tal som saknas i talföljden. 1  2  4  5  7  8  ? 
 
Del D – Tal på olika sätt 
Mål i kursplanen som frågorna kan härröras till är: 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Eleven skall: 
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• ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk och 
decimalform.  

 
Miniräknare är inte tillåten. Uppgifterna handlar om taluppfattning. Nedan följer några 
exempel.  

• Vid lunch pratar Frida, Patrik och Niklas om att hoppa längd. De jämför sina hopp. 
Jag hoppade 3,2 m, säger Frida. Mitt hopp var 3,26 m, säger Niklas. Och mitt 3,12 m, 
säger Patrik. Skriv de tre hoppen i ordning.  
_________      _________      ________ 
Kortast                    Längst 

• På Adams tallrik finns det 8 köttbullar, 2 potatisar, 4 tomatbitar och 6 gurkskivor.  
a) En av följande meningar har blivit fel. Stryk under den. 
- Det är hälften så många potatisar som tomatbitar. 
- Det är en fjärdedel så många tomatbitar som köttbullar. 
- Det är en tredjedel så många potatisar som gurkskivor. 
b) Byt ut ett ord i den felaktiga meningen så att den stämmer. 
c) Skriv en egen mening som stämmer med Adams tallrik. Använd ett av orden 
hälften, fjärdedelar eller tredjedelar.  

 
Del E – Frågor om matematik 
Mål i kursplanen som frågorna kan härröras till är: 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för 
matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik 
och att använda matematik i olika situationer. 
 
Frågorna kan även härröras till följande mål i läroplanen. 
Skolan skall sträva efter att varje elev: 

• utvecklar sitt eget sätt att lära. 
• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier. 
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat. 

 
Eleverna ska svara på frågor om vad de tycker att de är bra på i matematik samt när det tycker 
att de lär sig matematik bäst.  
 
4.3 Nationella prov i matematik 2002 för skolår 5 
Del A - Du och matematiken 
Mål i kursplanen som frågorna kan härröras till är: 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för 
matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik 
och att använda matematik i olika situationer. 
 
Eleven ska fylla i hur de känner sig inför olika delar av matematiken. Svarsalternativen är 
Säker, Ganska säker, Osäker och Mycket osäker. Några exempel följer här: 

• Du ska räkna 8 - __ = 3 
• Du ska arbeta med uppgifter som ser annorlunda ut än vad du är van vid. 
• Du ska förklara för en kamrat hur du har löst en uppgift. 

 
Gemensamt för del B, C och D 
Gemensamma mål ur läroplanen för del B, C, D och gruppuppgifter: 
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Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar grundläggande 
matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardags livet. 
 
Gemensamma mål ur kursplanen för del B, C, D och gruppuppgifter: 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven  

• utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 
och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 
tänkande. 

• utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik 
samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga 
problemsituationen. 

 
Del B – Vi mäter i staden 
Mål i kursplanen som uppgifterna härrör till: 
Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av skolår 5. 
Eleven skall kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor…och tider samt att kunna 
använda ritningar och kartor.  
 
Miniräknare är tillåten. Uppgifterna handlar om tid, ritningar, area, omkrets, längder och 
uppskattning av dem. Nedan följer några exempel: 

• I staden finns en rastgård för hundar. Det är ett staket på 90 m runt rastgården. 
a) Hur kan rastgården se ut uppifrån? Gör en ritning och skriv hur långa rastgårdens 
sidor är i verkligheten. 
b) Rita ett annat förslag på hur rastgården med omkretsen 90 m kan se ut. Skriv ut 
måtten. 
c) I vilken av dina rastgårdar har hundarna störst område (area) att vara på? Hur vet du 
det? Visa hur du löser uppgiften. 

• Vid rastgården för hundar finns det ett träd. En katt har klättrat upp. Ungefär hur högt 
upp är katten i verkligheten? Visa hur du löser uppgiften. 

 
Del C – Vi räknar på olika sätt 
Mål i kursplanen som uppgifterna härrör till: 
Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av skolår 5. 
Eleven skall: 

• ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal… 
• kunna räkna med naturliga tal – i huvudet och med hjälp av skriftliga räknemetoder. 

 
Miniräknare är inte tillåten. Uppgifterna handlar om de fyra räknesätten, både huvudräkning 
och skriftliga räknemetoder. Nedan följer några exempel på räkneuppgifter: 

• 478 – 70 = ___ 
• 5990 + 10 =___ 
• 600/3 =___ 
• 32 =___  ⋅ 8 
• Räkna på det sätt som du tycker är bäst och visa hur du har räknat 

a) 84 + 269 + 8 = 
b) 237 – 108 = 
c) 52/4 = 

 
Del D – En annorlunda skoldag 
Mål i kursplanen som uppgifterna härrör till: 
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Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av skolår 5. 
Eleven skall 

• förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division. 
• Kunna räkna med naturliga tal… med miniräknare. 

 
Miniräknare är tillåten. Det är textuppgifter om de fyra räknesätten och miniräknarens 
funktion. Några exempel följer här: 

• På kvällen är det klassfest och 28 pizzor ska beställas. Varje pizza kostar 35 kr men 
var tionde pizza är gratis. Hur mycket kostar pizzorna till klassen? Anteckna de 
beräkningar du gör med miniräknaren. 

• Hanna väntar på att klassfesten ska börja. Hon tar fram sin miniräknare och 
undersöker vilka av talen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hon kan få genom att använda 
endast följande knappar 7, 3, -, +, =. Undersök vilka av talen 0-10 som du kan få 
genom att använda samma knappar. Du får använda samma knapp flera gånger. Alla 
fem knappar behöver inte användas varje gång. Du ska komma fram till minst fem av 
talen. Anteckna de beräkningar du gör med miniräknaren. 

 
Del E – Frågor om matematik 
Mål i kursplanen som frågorna kan härröras till är: 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för 
matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik 
och att använda matematik i olika situationer. 
 
Eleverna ska svara på frågor om vad de tycker att de är bra på i matematik samt när det tycker 
att de lär sig matematik bäst.  
 
4.4 Förtydligande av likheter/skillnader i de nationella proven i matematik för skolår 5 
Målen från kursplanen i del A är desamma för alla prov men frågorna skiljer sig åt till viss 
del. De gemensamma målen ur kursplanen för delarna B, C och D är lika i de tre proven men 
de specifika målen för varje del skiljer sig. Del B handlar för år 2002 och 2005-2006 om 
mätning och samma kursmål tas upp. I 2003-2004:s prov är det mönster, figurer och mått som 
tas upp och därför skiljer sig kursmålen åt mot de andra två proven. Även del C och D är lika 
för år 2002 och 2005-2006 avseende kursmålen. I del E har 2002 och 2003-2004 samma mål 
från kursplanen men i 2003-2004 finns även mål från läroplanen med. 2005 har ingen del E 
men delprov B, C och D följs av frågor av samma karaktär som i tidigare delprov E. De mål 
från kursplanen som prövas i del A och E är desamma.  
 
4.5 Intervju med lärare skolår 5 
Två mellanstadielärare och två 1-7 ma/no lärare har deltagit i studien. 
 
Alla lärare vill inte ha kvar de nationella proven i nuvarande skepnad. Någon sa: ”de är 
alldeles för omfattande nu och blir de obligatoriska bryter vi ihop”. En annan tyckte att de 
behöver vidgas, att det är för liten nyansering i talen. Med det menade läraren att det skulle 
finnas med fler svåra tal för att på ett bättre sätt kunna urskilja hur eleverna ligger till. En stor 
anledning till att de inte vill ha kvar proven som de ser ut idag beror på att proven bygger på 
vad som finns med i år 5: s material. Eleverna har inte hunnit lära sig alla bitar som tas upp 
eller ens gått igenom dem. En lärare sa så här: 
 

Årets prov bygger ju på att man läser en saga. Det är ju i och för sig bra men i och med att 
det ligger i år 5 och sedan bygger proven på vad man ska ha gått igenom i årskurs fems 
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material. Har de ju faktiskt inte hunnit lära sig det ännu eller gå igenom allting. Så vi har 
faktiskt diskuterat om det inte vore bättre att göra det i år 6 istället. Nu känner jag att jag vill 
förhala det och det är därför jag inte har gjort mattedelen än. I matte märks det mest tydligt, 
vissa grejer måste man ha gått igenom, har de inte det i bagaget är det för svårt för dem att 
klara av det. 

 
Kraven i matematik ansågs för höga av två lärare då de jämförde med de nationella proven för 
svenska och engelska. Eleverna måste ha högre poäng på varje delprov för att klara gränsen 
för godkänd.  
 
De nationella proven anses hos alla lärare ligga som grund för bedömning om någon elev 
behöver mer hjälp, vilket grundas på om eleven har klarat godkänt eller inte. Lärarna tycker 
att de nationella proven är en trygghet och ett stöd när de ska samtala med föräldrarna. Två 
lärare såg det även som en trygghet att se var nivån ska ligga, vad Skolverket vill att 
femteklassare ska kunna och utifrån det se hur deras elever ligger till jämfört med hela 
Sveriges femteklassare. Tre av lärarna anser att proven är ett bevis på sådant de i regel redan 
vet om elevernas kunskaper, medan en lärare ibland förbluffades över resultatet. Läraren sa:  
 

Ibland kan man förbluffas att någon man absolut inte tror ska klara ett prov gör det och 
tvärtom. Då måste det vara en annan sorts uppbyggnad i proven än den matten de är vana 
vid att räkna. Det måste vara någonting som inte riktigt stämmer. Det är ju ofta väldigt enkla 
prov, huvuddelen klarar dessa prov ganska bra och så har det alltid varit.  

 
Alla intervjuade lärare tycker att proven speglar kursplanen men två lärare var förvånade över 
att area tas upp. De tycker inte att det är en nödvändig kunskap i skolår 5 utan en önskvärd 
kunskap. Två lärare anser att kursplanen går stick i stäv med läroplanen. En av dem sa:  
 

Kursplanen går stick i stäv med läroplanen. I läroplanen står det att skolan ska ta emot 
eleverna och hjälpa dem att utvecklas i sin egen takt men i kursplanen står det att i slutet av 
skolår 5 skall de kunna vissa mål. Det retar mig kopiöst. 

 
Lärarna är eniga om att proven har förändrats innehållsmässigt genom åren men de pratar om 
olika förändringar. Två lärare tycker att årets prov är det sämsta de sett och de tycker att det är 
fel att ett helt delprov bygger på miniräknaren. De tycker att det är den största förändringen, 
eftersom det förr stod i anvisningarna att eleverna fick använda miniräknare, men i årets prov 
är uppgifterna sådana att eleverna måste kunna miniräknaren för att överhuvudtaget klara av 
att räkna dem. De två andra lärarna tyckte att det hade blivit mindre mekanisk räkning, att 
eleven ska tänka mer matematik och att det har kommit fler uppgifter där eleven ska ge flera 
lösningsförslag.  
 
På frågan om de tror att de nationella proven kommer att fortsätta finnas kvar gavs tre olika 
svar. En lärare hade ingen aning, en annan trodde inte att de skulle finnas kvar och de 
resterande två trodde att Skolverket vill ha någon form av mätinstrument. En av dem sa:  
 

Jag tror att de vill ha någon form av mätinstrument, sedan kan man fundera vad det är de 
mäter. Vet inte om det är den rätta måttstocken.  

 
4.5.1 Tankar om 2005-2006 nationella prov i matematik 
Årets och nästa års tema med sagan som röd tråd har diskuterats mycket. Två av lärarna kände 
sig låsta av sagan. Förr kunde de välja vilket delprov de skulle börja med utifrån vad de har 
hunnit gå igenom med eleverna. Fast de trodde att sagan kunde vara inspirerande för eleverna. 
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En annan trodde inte att sagan kunde hjälpa eleverna eftersom de inte får ha den framför sig 
utan bara lyssna en gång på den.  
 
Del A är enligt lärarna svår att förstå för eleverna, att de inte riktigt har redskapen för att 
kunna svara på de frågorna. Två av lärarna tänkte inte genomföra den delen med eleverna i år. 
 
Del B uppgift 1b tycker två lärare är bra för eleverna får visa uppfinningsrikedom och 
färdigheter utöver det mekaniska räknandet. En lärare tror dock att eleverna kommer att 
skrika efter linjalen.  
 
Lärarna hade svårt att själva klara av att räkna ut uppgift 4b i C-delen. De kom på att de kan 
använda addition och multiplikation men inte subtraktion. Vid en intervju sades följande om 
talet:  

 
Jag skulle nog först börja fundera vad gånger 37 som blir svaret. Det är nog vad jag skulle 
göra. Någonting annat… (funderar). Det är klart man kan tänka addition och raddar upp 37 
och testar den biten. Ja det är nog allt när man inte får använda division.  
- Det finns ett sätt till, att tänka subtraktion (intervjuaren). 
Jaha… är det barn som använder det? 

 
Två av lärarna tänker göra den uppgiften tillsammans med eleverna för att ge dem en chans 
att förstå och lära. Matematiken i den uppgiften anser tre lärare är att se hur räknesätten 
hänger ihop. Den fjärde läraren anser att det är logiskt tänkande och att kunna använda 
miniräknaren. Ingen av lärarna tror att någon elev klarar av att komma på alla sätt att lösa 
uppgiften.   
 
4.6 Nationella prov i matematik 2004 för skolår 9 
Mål i kursplanen relaterade till kunskapsområden 
 

 Mål att uppnå Mål att sträva mot 
Taluppfattning U92. Ha utvecklat sin taluppfattning till att 

omfatta hela tal och rationella tal i bråk- 
och decimalform. 
U93. Ha goda färdigheter i och kunna 
använda överslagsräkning och räkning 
med naturliga tal och tal i decimalform 
samt procent och proportionalitet i 
huvudet, med hjälp av skriftliga 
räknemetoder och med tekniska 
hjälpmedel  

S21. Förmåga att förstå och 
använda grundläggande 
talbegrepp och räkning med 
reella tal, närmevärden, 
proportionalitet och procent. 

Statistik och  
sannolikhetslära 

U96. Kunna tolka, sammanställa, 
analysera och värdera data i tabeller och 
diagram. 
U97. Kunna använda begreppet 
sannolikhet i enkla slumpsituationer. 

S24. Förmåga att förstå och 
använda grundläggande 
statistiska begrepp och 
metoder för att samla in och 
hantera data och för att 
beskriva och jämföra viktiga 
egenskaper som statistisk 
information. 
S27. Förmåga att förstå och 
använda sannolikhetstänkande 
i konkreta slumpsituationer. 
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 Mål att uppnå Mål att sträva mot 
Mönster och 
samband 

U98. Kunna tolka och 
använda enkla formler, lösa 
enkla ekvationer, samt kunna 
tolka och använda grafer till 
funktioner som beskriver 
verkliga förhållanden och 
händelser. 

S25. Förmåga att förstå och använda 
grundläggande algebraiska begrepp, 
uttryck, formler, ekvationer och 
olikheter. 
S26. Förmåga att förstå och använda 
egenskaper hos några olika funktioner 
och motsvarande grafer. 

Mätning, 
rumsuppfattning 
och geometriska 
samband 

U94. Kunna använda 
metoder, måttsystem och 
mätinstrument för att jämföra, 
uppskatta och bestämma 
längder, areor, volymer, 
vinklar, massor, tid, 
tidpunkter och tidsskillnader. 
U95. Kunna avbilda och 
beskriva viktiga egenskaper 
hos vanliga geometriska 
objekt samt kunna tolka och 
använda ritningar och kartor. 

S22. Förmåga att förstå och använda 
olika metoder, måttsystem och 
mätinstrument för att jämföra, uppskatta 
och bestämma storleken av viktiga 
storheter. 
S23. Förmåga att förstå och använda 
geometriska begrepp, egenskaper, 
relationer och satser. 

 
 
Del A – muntligt delprov 
Målen ur kursplanen som tas upp i denna del ligger under kunskapsområdet taluppfattning. 
Detta delprov är en muntlig del som genomförs individuellt i grupp. Den består av tre 
versioner som handlar om procenträkning. Version I ser ut på följande sätt: 

• Priset på ett par skidor sänks med 40 % så att de kostar 1800 kr. Hur mycket kostade 
skidorna före sänkningen? 
Läs igenom uppgiften. Du behöver inte lösa uppgiften, bara försöka förstå den. Du 
kommer att få en elevlösning till uppgiften. (Varje elev i gruppen får olika lösningar.) 
- Tycker du att det är ett bra sätt att lösa uppgiften på? Motivera! 
- Hur tror du att eleven, som löst uppgiften, har resonerat? 
När dina kamrater har redovisat sina lösningar får du ha synpunkter även på de andra 
lösningarna. 

 
Del B1  
Det här delprovet tar till största delen upp mål ur kursplanen som ligger under 
kunskapsområdet taluppfattning men tar även upp mål som ligger under de andra 
kunskapsområdena. Nedan följer några exempel. 

• Vilket av följande tal är minst? Ringa in ditt svar. 
2,9    2,98    2,998    2,889   2,89 

• Beräkna 9000/3000 
• Ett paket skorpor som väger 400 g kostar 18 kr. Vilket är kilopriset? Svar: _____kr/kg 
• Erik köper tre läsk som kostar a kr/st. Teckna ett uttryck för hur mycket han får 

tillbaka på en 100- kronorssedel. 
• En kub har volymen 27 cm3. Hur lång är kubens sida? 
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Del B2 
Delprovet tar upp mål ur kursplanen som ligger under kunskapsområdet mätning, 
rumsuppfattning och geometriska samband. Uppgifterna handlar om geometriska figurer 
uppritade på prickpapper. Linjal och miniräknare är tillåtna hjälpmedel. Nedan följer några 
exempel: 

• En rektangel är uppritad på ett prickpapper med arean 18cm2 och omkretsen är 22 cm. 
Rita en annan rektangel med samma area men med minde omkrets. Rektangelns fyra 
hörn ska alla ligga på någon prick. Hur stor blir omkretsen av din rektangel? Redovisa 
dina beräkningar. 

• Rita en kvadrat som har arean 10cm2 på prickpappret. Kvadratens fyra hörn ska alla 
ligga på någon prick. Visa hur du vet att din kvadrat är 10 cm2. Redovisa genom att 
rita i din figur och skriva här. 

 
Delprov C 
Mål ur kursplanen från alla kunskapsområden tas upp i delprov C. Det är lästal och 
miniräknare och linjal är tillåtna hjälpmedel. Några exempel följer här: 

• Medlemsavgiften i Åshöjdens IF är 80 kr för barn och 150 kr för vuxna. I familjen 
Kvist är båda föräldrarna och de tre barnen medlemmar. Hur mycket betalar familjen 
sammanlagt i medlemsavgifter till föreningen? 

• Kassören i Åshöjdens IF har fått in totalt 51 000 kr på medlemsavgifter. Hon ställer 
upp följande ekvation: 80 ⋅ x + 150 ⋅ ( 480 – x) = 51 000. 
a) Vad står x för i denna ekvation? Endast svar krävs. 
b) Vad står 480 för? Endast svar krävs. 
c) Hjälp kassören att lösa ekvationen. 

• Vid bågskytte skjuter man från olika avstånd. Vid skjutavståndet 30 m använder man 
en tavla med diametern 80 cm. När man skjuter från längre avstånd använder man en 
tavla med dubbelt så stor area. Hur stor diameter ska den tavlan ha? 

 
4.7 Nationella prov i matematik 1999 för skolår 9 
Del A 
Denna del testar mål ur kursplanen från kunskapsområdena taluppfattning och mönster och 
samband. Uppgifterna handlar om räkning med naturliga tal, tal i bråk- och decimalform och 
procent. Några uppgifter prövar elevens förmåga att ställa upp enkla algebraiska uttryck och 
att använda enkla ekvationer. Nedan följer några exempel: 

• 4 + 16/2 = 
• Du har talet 435 287. Hur mycket större blir talets värde om siffran 5 ersätts med 

siffran 9? 
• Undersök mönstret och ange det tal som är utelämnat. 

3   5   8   12   ___   23   30 
• Skriv ett tal som ligger mellan 1/3 och ½ 
• Lös ekvationen 2x – 3 = 9 

 
Del B 
Mål ur kursplanen som ligger under alla kunskapsområden prövas i del B. Delprovet 
innehåller bara två uppgifter. Den ena handlar om att hitta fel i texten och diagrammen som 
hör till en artikel. Den andra följer nedan: 

• I den nya skolan ska det byggas en samlingssal där första raden har 10 platser och 
andra raden har 13 platser. Rad 3 har 16 platser och så fortsätter varje rad att öka med 
3 platser ända till sista raden som har 31 platser. 
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a) Hur många platser finns det på rad 6? 
b) Hur många rader finns det i samlingssalen? 
c) Beskriv med ord eller med en formel hur man räknar ut antalet platser på rad n. 

 
Del C 
Mål ur kursplanen som ligger under alla kunskapsområden prövas i del C. Nedan följer några 
exempel: 

• Hassan säger: ”En ökning från 40 till 80 är en ökning med 100 %”. Amir säger: ”Då är 
en minskning från 80 till 40 en minskning med 100 %”.  Hur är det? Förklara för vart 
och ett av påståendena varför du anser att det är rätt eller fel. 

• Du vet att x + y = 11 och 2x – 3y = 2. Vilket värde har då 3x – 2y? 
 
4.8 Nationella prov i matematik 1998 för skolår 9 
Del A 
Denna del testar mål ur kursplanen från kunskapsområdena taluppfattning och mönster och 
samband. Nedan följer några exempel: 

• 1003 – 996 =____  
• Ringa in det tal som är minst. 

- 30   70   10   40   -5   -60 
• Ett tåg mot Stockholm startar från Malmö kl. 06.20 och resan beräknas ta 5 timmar 

och 50 minuter. Vilket klockslag ska tåget vara framme i Stockholm? 
• 25 kexpaket väger 3 kg. Du ska beräkna hur mycket ett kexpaket väger. Vilken 

beräkning gör du? Ringa in ditt svar. 
25 ⋅ 3    3/25    25-3    25/3    3 ⋅ 25    3 + 25 

• I en klass går 10 flickor och 15 pojkar. Hur många procent av klassens elever är 
pojkar? 

 
Del B 
Mål ur kursplanen som ligger under alla kunskapsområden prövas i del B. Miniräknare, linjal 
och passare är tillåtna hjälpmedel. Nedan följer några exempel: 

• Är det möjligt att en triangel har en rät vinkel, en trubbig vinkel och en spetsig vinkel? 
Motivera ditt svar. 

• Veronica går hemifrån till skolan. När hon kommit halvvägs till skolan upptäcker hon 
att hon glömt en bok hemma. Hon vänder om och går direkt hem. Väl hemma letar 
hon en liten stund innan hon hittar boken. Sedan springer hon direkt till skolan utan att 
stanna på vägen. Rita denna händelse som en graf i ett diagram med axlarna avstånd 
från hemmet och tid. 

 
Del C 
Mål ur kursplanen som ligger under alla kunskapsområden prövas i del C. Miniräknare, linjal 
och passare är tillåtna hjälpmedel. Provet innehåller bara två uppgifter. Den ena handlar om 
att räkna ut uppgifter om löner utifrån tre diagram, den andra följer nedan: 

• Du ska i denna uppgift arbeta med fyra olika geometriska figurer. Alla figurer ska ha 
lika stor omkrets, 12 cm. Du ska arbeta med följande geometriska figurer: 
- en rektangel där längden är dubbelt så lång som bredden 
- en kvadrat  
- en liksidig triangel 
- en cirkel  
Du ska undersöka och jämföra de olika figurernas areor. Vilka slutsatser kan du dra? 
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4.9 Intervju med lärare skolår 9 
I studien har tre 4-9 lärare med Ma/No inriktning deltagit samt en mellanstadielärare som har 
jobbat i 7 år på högstadiet.  
 
Alla lärarna använder de nationella proven vid betygsättning för det gör dem säkrare i 
bedömningen av elevernas kunskaper. De tycker att proven är bra just som instrument vid 
bedömning. Två av lärarna anser att proven är nödvändiga för att se om de behöver sätta in 
punktinsatser någonstans men de är tveksamma till om de hinner fixa det eftersom att proven 
ligger i slutet av vårterminen i år 9. En av lärarna såg det som en fördel att proven kommer 
sent för att då kan läraren se vad eleverna har snappat upp under åren. En annan lärare tycker 
också att det utifrån proven går att se hur en elev ligger till. Läraren sa följande: 

 
Gör man hela provet, alla delar säger det mycket. Just att B1- delen är lättare… det är så 
varierat. Det ska ju inte vara jättesvårt hela tiden, då slår man bara ut dem. 

 
Den muntliga delen och B2- delen är det som har förändrats i proven enligt lärarna. De tycker 
att nivån på uppgifterna är likvärdiga från år till år och att proven speglar kursplanen. Lärarna 
tror att proven kommer att fortsätta finnas. En lärare sa: 

 
Det är ju ett sätt att kolla hela landet, är utbildningen likvärdig eller skiljer det sig mycket. 

 
Två av lärarna brukar förbereda eleverna inför proven genom att låta dem titta på 
bedömningsanvisningarna och göra tidigare prov. De poängterar att det inte är ett tvång men 
många av eleverna ser det som en förmån att prova göra ett prov. 
 
4.9.1 Tankar om 2004 nationella prov i matematik 
En lärare tyckte att den muntliga delen (delprov A) var jättebra för att den gav fina 
diskussioner. Alla lärare var dock eniga om att det är problem att hinna med alla elever när de 
vid flera tillfällen ska gå ut med en mindre grupp för att genomföra proven och resten av 
klassen blir kvar själva. På frågan om hur del A är att bedöma svarade två av lärare att det är 
svårt för att de är själva med eleverna. De andra två tyckte inte alls att det var några problem 
med bedömningen av delprov A. En av dem sa: 
 

Inte så svåra, det kommer ju med en bedömningsmatris. Man har med den på proven när 
eleverna sitter och resonerar, inga problem. Sedan har man ju bara fyra elever så det är inte 
så svårt att pricka i var de hör hemma, i vilken ruta. Sen får man fundera lite efteråt men det 
mesta gör man ju där. 

 
B1-delen anser de flesta lärarna vara enklare än det som de räknar på lektionerna i år 9, att de 
är varierande uppgifter som de gör från år 6 - 9. En lärare sa ”Jag har tänkt att det här är 
någonting som ska vara befäst hos eleverna”.  
 
En lärare tyckte att det var fruktansvärt att elever i år 9 får använda prickpapper när de ska 
lösa uppgifterna i B2-delen, som handlar om geometri. Läraren anser att de ska klara sådana 
uppgifter med hjälp av ett vanligt papper. De andra lärarna tyckte att prickpappret kunde vara 
till hjälp för eleverna och att det skulle vara svårt för eleverna att bara ha linjal och penna. 
 
Uppgift 5 i C-delen tyckte alla lärare var lite svårare. En lärare sa: 

    
Det är många steg, man ska tänka på ganska mycket. Lösa ut x är en sak men det här med att 
veta vad x står för kan vara ganska svårt för dem i nian. 
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En annan lärare sa följande om samma uppgift: 
 

Förståelsen för vad x är, är inte så stor. X är bara en bokstav som man ska ersätta ett tal 
med. 

 
Lärarna tror dock att det finns några få elever som klarar sådana uppgifter. 
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5. Diskussion 
 
5.1 Reliabilitet/validitet 
För att få en hög reliabilitet har vi använt oss av tre prov från år 5 och tre prov från år 9, det 
ger en bredd. Tittar vi på flera prov kan vi med större tillförlitlighet påvisa på vilket sätt de 
nationella proven i matematik är kopplade till styrdokumenten och vilket matematiskt innehåll 
de har. Intervjuerna gjorde vi med lärare från olika skolor i Piteå kommun för att få en 
geografisk spridning och för att lärarna inte skulle vara präglade av varandras tankesätt. En 
faktor som kan påverka är att Kamilla gjorde intervjuerna själv, vilket medför att frågorna 
under intervjun kanske blev annorlunda än om båda två hade varit med, i och med att det är 
kvalitativa intervjuer som vi har gjort. Vi bandade intervjuerna för att ingen information 
skulle gå förlorad och Kamilla skrev ut dem ordagrant för att vi tillsammans skulle kunna 
tolka dem. Styrkan i kvalitativa intervjuer ligger i att de liknar ett vanligt samtal men det finns 
en risk att informanterna svarar på frågorna som de tror att vi vill att de ska svara. Kamilla 
fick dock inte den känslan utan tror att de var ärliga i sina svar. Vi tycker oss ha en hög 
validitet i arbetet eftersom vi i resultatet har redovisat sådant som kan kopplas till vårt syfte. 
Det var därför vi valde att presentera de mål ur styrdokumenten som hör till varje 
prov/delprov och några uppgifter från varje delprov för att visa både på kopplingen till målen 
och på det matematiska innehållet. En nackdel är att det inte har forskats tidigare om de 
nationella proven i matematik uppfyller dess intentioner, utan bara hur användarna upplever 
dem. För att få en ännu högre validitet önskar vi så här i efterhand att vi hade frågat mer vad 
lärarna anser om det matematiska innehållet. 
 
5.2 Resultatdiskussion 
Skolan i Sverige är i huvudsak målstyrd och de nationella proven i matematik har till uppgift 
att testa vilka mål ur styrdokumenten som eleverna har uppnått. Enligt Wiberg (1999) kallas 
sådana prov för målrelaterade prov. Ett annat syfte med de nationella proven är att verka för 
likvärdig bedömning och rättvis betygsättning, vilket inte stämmer överens med kriterierna 
för målrelaterade prov. Det stämmer mer överens med normrelaterade prov som helst ska 
innehålla uppgifter som kan skilja elevernas resultat åt. I de nationella proven får eleverna 
poäng för varje uppgift som är rätt uträknad och poängerna i varje prov räknas sedan ihop. På 
så vis tittas det inte på vilka mål som har uppnåtts och vilka som inte har uppnåtts. Eleven kan 
få godkänt trots att den inte har uppnått alla mål. I målrelaterade prov spelar det inte någon 
roll om uppgifterna är lätta eller svåra eftersom de ska titta på om kriterierna är uppnådda och 
inte hur eleverna förhåller sig till varandra. Av det får vi fram att de nationella proven i 
matematik ska vara målrelaterade men att de till hög grad är normrelaterade. Skolverket 
(2004:b) säger själva att de nationella proven i matematik inte är riktigt tillfredställande med 
tanke på att provpoängen inte anger vilka mål som uppnåtts och vilka som eventuellt inte 
uppnåtts. Eftersom de är medvetna om detta borde de arbeta för att förbättra proven men i 
deras studie verkar de ha bestämt att så här är det och det går inte att göra något åt det. På 
hemsidan står det inte heller något om försök till utveckling av de nationella proven i 
matematik.  
 
I Skolverkets undersökning (2004:b) framgår det att de som är mest tveksamma till att de 
nationella proven svarar mot det som de avses svara mot är de minst erfarna lärarna. Vad 
beror det på? Är det så att de orkar granska proven medan de erfarna lärarna tycker det är 
skönt att få ett färdigt prov? Är de minst erfarna lärarna bara mer kritiska? Eller är det så att 
de unga gröna inte ser guldkornen i de nationella proven i matematik? 
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Skolverket (2004:a) säger själv, i boken Prövostenar i praktiken, att många uppgifter i dagens 
nationella prov är öppna, komplexa, interaktiva och att eleven många gånger har möjlighet att 
själv välja upplägg och lösningsväg, vilket gör att uppgifterna kan vara svåra att bedöma. Det 
underlag som finns om hur följsamma lärare är mot bedömningsanvisningarna visar dessutom 
på att de är något snällare i bedömningen än vad provkonstruktörerna är. Vad blir 
konsekvensen av detta? I och med att eleverna får välja lösningsväg själva är det mycket som 
kan vara rätt och det blir svårt för lärarna att bedöma. Ibland får lärarna också tolka 
bedömningsanvisningarna när de ska se om en uppgift är rätt eller inte. Då kan det lätt bli så 
att de släpper igenom elevers svar som provkonstruktörerna egentligen inte skulle ha gjort. I 
de nationella proven i matematik för år 5, kan läraren också efter det att proven lämnats in, gå 
och be en elev förklara sin tankegång gällande någon uppgift som är oklar i bedömningen. 
Om läraren då tycker att eleven visar på förståelse så får han/hon ge eleven rätt. Detta leder i 
sin tur att det inte blir ett rättvisande resultat. 
 
5.2.1 Skolår 5 
Riksdagen valde att lägga de nationella proven i skolår 5 då de ville ha en mellanstation innan 
provet i skolår 9. Varför det blev skolår 5 berodde på att Riksdagen ville bort från stadier och 
skolår 5 är inte en tidigare stadiegräns. I skolan idag blir det dock en slags stadiegräns 
eftersom skolår 6 på de flesta skolor fått flytta upp till gamla högstadiet (Astrid Pettersson, 
PRIM- gruppen, 2005). De intervjuade lärarna tycker inte att provet bör ligga i skolår 5 utan 
hellre i skolår 6, vilket de grundar på att de nationella proven i matematik tar upp sådant som 
kommer i slutet av år 5. Därmed har inte eleverna hunnit få kunskap om en del områden som 
tas upp i proven. Kan lärarnas åsikter bero på att de är låsta vid ett läromedel? Vi tycker att de 
borde ha hunnit ta upp allt eftersom att det är kunskaper som eleverna ska ha uppnått i slutet 
av femte skolåret enligt kursplanen i matematik. Två av de intervjuade lärarna hade en klok 
reflektion tycker vi. Den handlade om att läroplan och kursplan går stick i stäv med varandra, 
vilket de är irriterade över. I läroplanen står det att skolan ska ta emot eleverna och hjälpa 
dem att utvecklas i sin egen takt, vilket kan göra att eleverna inte hinner nå upp till alla mål 
som enligt kursplanen ska ha uppnåtts i slutet av femte skolåret.  
 
Del A, där målen ur kursplanen är desamma för de tre prov som vi har granskat, visar inte på 
måluppfyllelse, anser vi. Frågorna handlar om hur säkra de känner sig i olika 
matematiksituationer vilket kan visa på målet som berör tilltron till det egna tänkandet men 
inte målen att de ska utveckla intresse för matematik och den egna förmågan att lära sig 
matematik. De intervjuade lärarna tycker att del A är svår att förstå för eleverna och att de inte 
har redskapen för att kunna svara på frågorna. Vi ställer oss frågande till varför del A finns 
med eftersom vi tror att elevernas svar bland annat är beroende av deras självförtroende. En 
elev med dåligt självförtroende kan till exempel svara att den är osäker på något som den 
egentligen kan. Styrdokumenten trycker på elevernas reflekterande över deras eget kunnande 
och det är ju bra men kanske inte i den form som ges i delprov A. Frågorna behandlar de 
flesta områdena inom matematiken men de visar inte på målen ur kursplanen som del A ska 
härröras till. Vi kan förstå de två lärarna som tänkte sluta ut årets del A. 
 
Del B, C och D har gemensamma mål ur kursplanen och är lika för alla proven. Vi tycker att 
proven kan visa på om eleverna har uppnått målet som handlar om att de ska utveckla sin 
förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt 
muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. För de får ofta visa på hur 
de har tänkt och hur de har löst de olika uppgifterna. Däremot tycker vi inte att det går att se 
om eleverna har uppnått målet att tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den 
ursprungliga problemsituationen eftersom ingen uppgift är uppbyggd på det viset. Vi tycker 
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istället att det handlar om att de ska kunna jämföra vad som är störst – minst eller längst - 
kortast. 
 
Del B testar samma mål i proven från 2002 och 2005-2006 och vi kan se en tydlig koppling 
mellan dem och uppgifterna. Det matematiska innehållet i uppgifterna behandlar olika 
räknesätt men det centrala är att kunna uppskatta och mäta längder, areor och tid. Två av de 
intervjuade lärarna var dock förvånade över att area tas upp i årets prov eftersom de tycker att 
det bara är en önskvärd kunskap. Detta reagerade vi på, i och med att uppskatta och mäta 
areor ingår i ett av målen som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Uppgiften 
som handlar om en rastgård för hundar, från 2002: s prov, är bra för att den tar upp alla mål 
förutom tid. Uppgiften som vi tar upp först i del B från 2005, där eleverna ska uppskatta hur 
lång en väg är på en karta, utan linjal, tyckte de intervjuade lärarna var bra, vilket också vi 
tycker. Den kan förbättras genom att eleverna får en redan måttbestämd väg, som Klara tänkt 
gå, men är osäker på om det är den bästa. Eleverna får i uppgift att hitta den bästa vägen till 
Klara vilket gör att de måste jämföra och värdera vilken utav vägarna som är den bästa, både 
vad gäller längd och terräng. På det viset skulle talet kunna kopplas till målet som handlar om 
att tolka, jämföra och värdera lösningar i förhållande till den ursprungliga problemsituationen 
som är ett av de gemensamma målen för del B, C och D. I del B från 2003-2004 kan vi också 
se en tydlig koppling mellan målen ur kursplanen och uppgifterna för de behandlar 
geometriska figurer och uppskattning och mätning av volymer. Uppgifterna som vi har tagit 
upp under del B från 2003-2004 i resultatet har ett bra matematiskt innehåll i och med att det 
visar på uppskattning av volym samt om eleverna kan enhetsomvandla.  
 
Del C i proven från 2005-2006 och 2002 testar samma mål ur kursplanen och uppgifterna har 
en tydlig koppling till dem, då de testar taluppfattning och användandet av de naturliga talen. 
Det matematiska innehållet är de fyra räknesätten, som räknas med både huvudräkning och 
algoritmer. Uppgifterna är av varierande slag vilket gör att taluppfattningen som testas får en 
bredd. Det är både tal som endast kräver svar och tal med text. Uppgiften i del C från 2005-
2006 som handlar om guldäpplen är bra för att den går inte jämnt ut, utan det blir 1 i rest. 
Poängen med uppgiften tappas dock när de frågar ungefär hur många gånger Klara måste gå 
för att bära alla äpplen till stugan, eftersom de kan få rätt för något som egentligen är fel. 
Istället hade de kunnat stryka ungefär och bara frågat: Hur många gånger…? Vilket visar på 
ett bättre sätt elevernas taluppfattning. I del C från 2003-2004 kan vi se en koppling till alla 
mål förutom att bestämma obekanta tal i enkla formler. För oss är obekanta tal, x, y och 
liknande, vilket inte finns med. Det finns inte heller något tal med en enkel formel. Exemplet 
som vi tar upp först under del C som handlar om att lista ut svaret på två tal med hjälp av vad 
som står i en ruta är ansenlig för den visar på ett bra sätt elevernas taluppfattning.  
 
Målen ur kursplanen som testas i delprov D är desamma för provet från 2002 och 2005-2006. 
Det går i uppgifterna att se en koppling till målen då de behandlar de fyra räknesätten och 
miniräknaren. Många uppgifter ställer vi oss dock frågande till om de hör hemma i en 
provsituation. Det första talet i D- delen från 2005-2006 som vi tar upp, är en rolig uppgift 
som testar målet, då eleverna måste veta vad multiplicera, addera och så vidare betyder. Vi 
tycker dock att den passar bättre just som ett roligt inslag under en matematiklektion. I 
anvisningarna till proven står det att läraren får förklara svåra ord som eleverna frågar om. 
Om läraren tycker att multiplicera är ett svårt ord och förklarar det för en elev som ber om 
hjälp, tappar uppgiften sin mening. Den andra uppgiften från samma prov är en bra uppgift att 
diskutera lösningen på tillsammans med eleverna men det är ingenting som vi tycker att de 
själva ska räkna med under ett prov. Vi bad lärarna som vi intervjuade att räkna ut talet och 
det var ingen av dem som kom på alla lösningssätt. En uttryckte sig förvånat ”Jaha… är det 
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barn som använder det” när vi sa att det även går att använda subtraktion. Den första 
uppgiften i del D från 2002 är en av de bättre uppgifterna för där kan eleverna utnyttja 
miniräknaren på ett bra sätt och inte bara på ett lekfullt sätt. Delprov D från 2003-2004 har en 
klar koppling mellan kursplanens mål och uppgifterna, då de tar upp bråk, decimaltal och 
prövar elevens taluppfattning om de naturliga talen. Till exempel testas taluppfattning av 
enkla bråktal på ett bra sätt i den andra uppgiften under del D.  
 
Del E som finns upptagen i 2003-2004 och 2002: s nationella prov i matematik har samma 
kursplans mål och det är även samma mål som under del A. Vi ställer oss frågande till om 
denna del kan visa på att eleverna utvecklar intresse för matematik, när de ska svara på frågor 
kring vad de är bra på i matematik och när de lär sig matematik bäst. I provet från 2003-2004 
tas även mål från läroplanen med för denna del. Vi kan tycka att det är vågat att påstå att det 
går att se om eleven har nått upp till de målen genom att ställa frågorna som ställs. Om de 
skriver att de är duktiga på vissa saker och lär sig matematik bäst på något sätt ger det ingen 
bild av hur eleven utvecklar sitt eget sätt att lära, förmågan att bedöma sina resultat och om de 
tar större ansvar för sina studier. Självförtroende och lusten att skriva kan påverka det eleven 
svarar.  
 
Enligt Skolverket (2004:a) förs det en diskussion om proven i år 5 ska bli obligatoriska och att 
resultaten ska samlas in. Det beror på att resultaten i de tidiga skolåren anses viktiga för 
senare resultat i grundskolan. Proven kan också vara en hjälp att bedöma elevernas 
kunskapsutveckling mot uppställda mål i kursplanen. Det låter som en god idé men vi känner 
tvivel om lärarna verkligen tittar på vilka mål som har uppnåtts/inte uppnåtts, eftersom att 
läraren räknar ihop en poäng för hela delprovet och ser om eleven har klarat den gräns som 
provkonstruktören har satt som godkänt. Endast om en elev inte klarar godkänt sätts extra 
hjälp in, enligt våra informanter. En elev kan ha klarat ett prov utan att ha uppnått alla målen. 
Läraren tittar inte vilka mål som hör till de uppgifter som eleverna inte klarat vilket medför att 
elever får gå vidare i systemet med bristande kunskaper. Dessutom testas inte alla mål ur 
kursplanen varje år vilket inte ger en fullständig bild av elevernas kunskaper. Detta är inte 
heller tanken, utan proven ska bara vara till en hjälp, fast lärarna ser proven som ett riktmärke 
för vad Skolverket vill att elever i år 5 ska kunna. Ett syfte med de nationella proven är att 
bidra till tolkning och förtydligande av mål och kriterier samt skapa en samsyn kring målen. 
Det kan vara bra i och med att de är tolkningsbara men proven ska inte vara styrande. 
Nyström (2004) säger att det faktum att proven finns kan ha en effekt på hur mål och kriterier 
tolkas.  
 
5.2.2 Skolår 9 
I proven för skolår 9 är målen inte alls lika tydligt utskrivna till varje delprov som det är i 
proven för skolår 5. Vi tycker det är konstigt att provkonstruktörerna, i de nationella proven i 
matematik för skolår 5, skriver ut vilka mål ur styrdokumenten som kan härröras till varje 
delprov och inte för skolår 9. I de nationella proven finns en bilaga med utdrag ur läroplanen 
och kursplanens övergripande mål (bilaga 4 och 6). Härrör dessa mål till alla delprov? Är de 
inte alls upptagna i proven, då det sedan kommer en tabell som tar upp mål i kursplanen 
relaterade till kunskapsområden, där vi kan se vilka uppgifter i proven som hör till de olika 
kunskapsområdena? För skolår 9 tas mål i olika kunskapsområden upp men det är inte tydligt 
vilka mål som tas upp vart. Vi skulle vilja ha en mer tydlig bild av vilka mål, både allmänna 
och mer specifika, som hör till varje delprov för att på ett bra sätt kunna bedöma om eleverna 
nått upp till de olika målen. Borde det inte i skolår 9 vara mer angeläget att titta på exakt vilka 
mål som eleverna har uppnått respektive inte uppnått än i skolår 5? Proven är ju obligatoriska 
och ska verka för likvärdig bedömning över hela landet. Eftersom målen inte är lika tydligt 
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upptagna till varje delprov ser vi det som att lärarna måste tolka specifikt vilka mål som tas 
upp i proven. Då ger inte proven det stöd som är tänkt. Som det ser ut nu ska vissa delprov 
testa alla mål ur kursplanen som provkonstruktörerna har satt under de fyra 
kunskapsområdena och vi tror att det är en ganska omöjlig uppgift då det gäller både 
uppnående mål och strävans mål. Något annat som rimmar dåligt är att eleverna måste klara 
ett visst antal poäng för att få G och ett visst antal poäng för att få VG varav x stycken ska 
vara VG- poäng. Borde det inte gå att utforma provet så att man kollar uppgifterna som ska 
testa till exempel taluppfattning för sig och se vilka mål inom det kunskapsområdet eleverna 
har uppnått. Då skulle de nationella proven vara ett målrelaterat prov som på ett bättre sätt 
passar ihop med den målstyrda skolan vi har här i Sverige. 
 
Del A i 2004:s prov ska visa på målen som ligger under kunskapsområdet taluppfattning. Vi 
anser att endast en liten del av dessa mål prövas. Det som testas är procent och förmågan att 
förstå och använda grundläggande talbegrepp och räkning med procent. Från utdrag ur 
läroplan och kursplanens övergripande mål kan vi däremot se tydligare paralleller (bilaga 4 
och 6). Målen ur läroplan, som bland annat handlar om att kritiskt granska och värdera 
påståenden och förhållanden och S15, som innebär att eleven förstår och kan använda logiska 
resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och 
argumentera för sitt tänkande är de mål som vi tycker testas. Det eleverna ska göra är att 
enskilt granska en elevlösning, förstå hur den eleven tänkt och argumentera för om de tycker 
att det är ett bra eller mindre bra sätt att lösa uppgiften på. En av våra informanter tyckte att 
delprov A var jättebra för att det gav bra diskussioner och det tror vi också att det kan göra. 
Det kan vara bra att prata och diskutera olika sätt att lösa uppgifter, både rätta och felaktiga, 
samt försöka förstå någon annans tankesätt för det kan leda till en ökad matematisk förståelse. 
Något som väcker oro är dock att lärarna måste lämna eleverna ensamma flera pass. Vad går 
förlorat? Taluppfattning och mönster och samband är kunskapsområden vars mål testas i del 
A för 1998 och 1999. Vi tycker att det finns en koppling mellan uppgifterna och målen i 
kursplanen som gäller för taluppfattning. Det kan vi se till exempel i uppgiften ”skriv ett tal 
som ligger mellan 1/3 och ½” där de får visa om de har utvecklat sin taluppfattning att gälla 
rationella tal i bråk- och decimalform. Som målen är formulerade upplever vi det dock att det 
ska vara ett högre matematiskt innehåll i uppgifterna. Det finns många liknande uppgifter i 
proven för år 5, till exempel: 

• Ett tåg mot Stockholm startar från Malmö kl 06.20 och resan beräknas ta 5 timmar och 
50 minuter. Vilket klockslag ska tåget vara framme i Stockholm?  (Ur 1998: s prov för 
år 9) 

• Clara kom till Gru klockan 13.30, nu är klockan 14.25. Hur länge har Clara varit hos 
Gru? Förklara hur du löser uppgiften. (Ur 2005: s prov för år 5) 

• Undersök mönstret och ange det tal som är utelämnat. 3  5  8  12  __  23  30 (Ur 
1999:s prov för år 9) 

• Skriv det tal som saknas i talföljden. 1  2  4  5  7  8  __ (Ur 2003-2004:s prov för år 5) 
Vi undrar varför vissa delar från proven i år 9 ligger på en liknande nivå som proven i år 5. 
Kan det bero på det Wiberg (1999) skriver om målrelaterade prov, att det inte spelar någon 
roll vilken svårighetsgrad uppgifterna har i målrelaterade prov då provet ska visa på vilka mål 
eleverna har uppnått och inte jämföra elevernas resultat? Nyström skriver att uppgifter inte 
kan kopplas till högre eller lägre nivå av kunskap, även om det finns uppgifter som i olika 
grad stimulerar elever att visa prestationer på olika nivåer. Vi tycker att proven trots det borde 
vara utformade så att det går att se en utveckling från år 5 till år 9. Ekvationer och volym är i 
princip det som har kommit med i år 9: s prov. Målen under kunskapsområdet mönster och 
samband kan vi se en väldigt liten koppling till i uppgifterna. Någon enklare ekvation finns 
upptagen och de har verkligen tagit fasta på ordet enkel, som till exempel i uppgiften:   
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2x – 3 = 9 från 1999: s prov. Funktioner och grafer har vi inte hittat en enda uppgift om.  
 
Del B1 från 2004 är mycket lik A- delen från 1998 och 1999. Det gör att vi även här upplever 
att uppgifterna bör ha ett högre matematiskt innehåll. Våra informanter tyckte att uppgifterna i 
B1- delen är av enklare karaktär än vad de räknar på lektionerna i år 9, att det är uppgifter 
som räknas från år 6-9. En av lärarna tänkte att det skulle vara något som är befäst hos 
eleverna i år 9 medan en annan lärare tyckte att det inte ska vara jättesvårt hela tiden för att då 
slår man bara ut eleverna. Det är klart att det som testas ska vara befäst då proven prövar mål 
som ska vara uppnådda och som det har jobbats med under hela grundskoletiden. Lärarna i år 
5 upplever att de områdena som är med i de nationella proven i matematik är sådant som de 
arbetar med under just det året och inte sådant som ska vara befäst sedan tidigare. Varför är 
det en sådan skillnad mellan proven i år 9 och år 5? Taluppfattning är det kunskapsområde 
vars mål till stor del prövas i del B1 och det kan vi se till exempel i uppgifterna: 

• Vilket av följande tal är minst? Ringa in ditt svar.  2,9  2,98  2,998  2,889  2,89. Då det 
i målet står att eleverna ska ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta tal i… 
decimalform. 

• Beräkna 9000/3000. Då de i målet står att eleverna ska ha goda färdigheter i räkning 
med naturliga tal i huvudet. 

Visst kan vi härröra uppgifterna till målen men vi tycker att om eleverna i år 9 ska visa på, till 
exempel goda färdigheter i räkning med naturliga tal bör uppgiften vara betydligt svårare än 
9000/3000, vilket elever i år 5 lätt klarar av. 
 
De mål som tas upp i del B2 ligger under kunskapsområdet mätning, rumsuppfattning och 
geometriska samband. Vi kan se en koppling mellan målen och uppgifterna som är med i del 
B2. Framförallt uppnåendemålet som handlar om att kunna avbilda viktiga egenskaper hos 
vanliga geometriska objekt och strävansmålet som innebär förmåga att förstå och använda 
geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser. Då eleverna bland annat ska rita en 
rektangel som har samma area som en tidigare given rektangel men med mindre omkrets och 
en kvadrat med arean 10 cm2. Volymer, vinklar, massor, tid, tidpunkter och tidsskillnader 
finns inte upptaget. Som en av informanterna, tycker vi, att elever i år 9 ska klara sådana 
uppgifter som finns med i del B2 utan prickpapper. Det kan vara bra att ha någon uppgift som 
bygger på att de ska använda sig av prickpappret men inte ett helt delprov. Eleverna kan ju 
räkna rutor och på så vis få fram rätt svar. Då vet inte läraren om eleven verkligen har fått 
förståelse för till exempel area. Det finns en balans i uppgifternas utformning, 
svårighetsgraden varierar vilket vi inte tycker att den gör i till exempel B1- delen. 
B- delen från 1999: s prov ska pröva mål under alla kunskapsområden. Vi kan inte förstå hur 
det ska gå till eftersom denna del bara innehåller två uppgifter, varav den ena handlar om 
statistik och den andra om mönster, formler och samband. Vissa delar ur uppgifterna går att 
härröra till kunskapsområdet taluppfattning men kunskapsområdet mätning, rumsuppfattning 
och geometriska samband finns definitivt inte upptaget. B- delen från 1998 ska också pröva 
mål från alla kunskapsområden. Denna del innehåller fler uppgifter vilket gör det lättare att 
testa fler mål. Vi kan se att alla kunskapsområden testas i denna del fast det är långt ifrån alla 
mål ur varje kunskapsområde som prövas. 
 
Alla C- delar ska testa mål från alla kunskapsområden. 2004:s C- del har en koppling till alla 
kunskapsområden och balansen i uppgifternas utformning är bra, det vill säga att 
svårighetsgraden i uppgifterna varierar. Eleverna får på ett bra sätt visa sina kunskaper om 
mönster och samband, då de ska tolka, använda och lösa ekvationen i talet: 

• Kassören i Åshöjdens IF har fått in totalt 51 000 kr på medlemsavgifter. Hon ställer 
upp följande ekvation: 80 ⋅ x + 150 ⋅ (480 – x) = 51 000. 
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a) Vad står x för i denna ekvation? Endast svar krävs. 
b) Vad står 480 för? Endast svar krävs. 
c) Hjälp kassören att lösa ekvationen. 

 
Våra informanter tror att det är få elever som klarar denna uppgift och att förståelsen för vad x 
står för inte är så stor. Det låter väldigt konstigt tycker vi, eftersom poängen med ekvationer 
är just att veta och förstå vad x är. C-delen från 1999: s prov kan vi se testar mål från varje 
kunskapsområde men inte alla mål i de olika kunskapsområdena. I den första uppgiften som 
vi tar upp under den delen får eleverna visa om de har goda färdigheter i att använda räkning 
med procent. Från utdrag ur läroplan och kursplanens övergripande mål kan vi se paralleller 
(bilaga 4 och 6). Målen ur läroplan, som bland annat handlar om att kritiskt granska och 
värdera påståenden och förhållanden och S15, som innebär att eleven förstår och kan använda 
logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och 
argumentera för sitt tänkande är mål som vi tycker testas. Eleven ska i uppgiften använda sina 
färdigheter i procenträkning och argumentera för vad de tycker är rätt eller fel. I 1998: s C- 
del kan vi se en koppling till målen från alla kunskapsområden i varierande utsträckning. 
Mönster och samband är det kunskapsområde som prövas minst. Uppgiften som vi tar upp 
under den delen har ett bra matematiskt innehåll. Eleven ska jämföra olika figurers areor och 
får verkligen visa om den når upp till mål U94 som ligger under kunskapsområde mätning, 
rumsuppfattning och geometriska samband.  
 
5.2.3 Innehåller de nationella proven i matematik de fyra F:en?  
Den nya läroplanen som kom 1994 gjorde att vi i Sverige fick en ändrad definition av 
kunskapsbegreppet. Definitionen blev mer komplex och mångfasetterad. Det märks i de 
nationella proven i matematik där det läggs stor tyngd på att eleverna ska argumentera för sina 
lösningar och utvärdera sitt eget lärande, vilket vi tror kan vara en orsak till det nuvarande 
låga matematiska innehållet. Skolverket beskriver i Bildning och kunskap (1997) detta 
mångfasetterade kunskapsbegrepp med hjälp av de fyra F:en, fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. De kan återspeglas i kursplanen för matematik och blir därmed tydliga i de 
nationella proven. Faktakunskaper som är kunskap om information, regler och konventioner 
kan vi se i uppgifter som till exempel:  

• 32=___⋅8, där de måste känna till att det ska var lika mycket på båda sidor (för skolår 
5). 

• En kub har volymen 27cm3. Hur lång är kubens sida? Där de måste känna till regeln 
för kubens volym sida ⋅ sida ⋅ sida (för skolår 9). 

Förståelsekunskaper som är kunskap där samma fenomen kan förstås på olika sätt, det vill 
säga att begripa, uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen, kan vi se i uppgifter som 
till exempel: 

• Simon har gjort en kluring. Du ska med hjälp av det som står i rutan lista ut svaret på 
både a) och b) utan att ställa upp. 

a) 24 ⋅ 37,5 =____ 
b)   6 ⋅ 37,5 =____ 12 ⋅ 37,5 = 450 

           
Eftersom eleven inte får ställa upp talet måste eleven förstå att de ska jämföra 
faktorerna 24 och 6 med 12 för att komma på att det ena svaret blir dubbelt så stort 
och det andra hälften så stort (för skolår 5).  

• I en klass går 10 flickor och 15 pojkar. Hur många procent av klassens elever är 
pojkar? Eleverna måste begripa innebörden i procentbegreppet (för skolår 9). 

Färdighetskunskaper är när eleven vet hur någonting ska göras och kan utföra det. Det är 
kunskaper som kan ses i följande exempel: 
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• 52/4 =___ Där eleverna måste veta hur de utför en divisionsalgoritm och sedan kunna 
utföra den (för skolår 5). 

• 2x – 3 = 9 Uppgiften visar om eleven vet hur de ska räkna en sådan ekvation och om 
de kan det (för skolår 9). 

Eleverna kan visa på förtrogenhetskunskaper, som innebär att kunna tillämpa regler för hur ett 
begrepp kan användas på olika sätt beroende på det unika i uppgiften, i följande exempel: 

• För att få fram kod 2 räknade Klara ut 222/37 på miniräknaren utan att använda 
knappen för division. Hon fick svaret 6. Försök du också räkna ut 222/37 med hjälp av 
miniräknaren utan att använda divisionsknappen. Hur många olika sätt kan du komma 
på? Eleven måste veta att de fyra räknesätten hör ihop och på vilket sätt de kan 
tillämpa det i denna uppgift (för skolår 5). 

• Du ska i denna uppgift arbeta med fyra olika geometriska figurer. Alla figurer ska ha 
lika stor omkrets, 12 cm. Du ska arbeta med följande geometriska figurer: En 
rektangel där längden är dubbelt så lång som bredden, en kvadrat, en liksidig triangel 
och en cirkel. Du ska undersöka och jämföra de olika figurernas areor. Vilka slutsatser 
kan du dra? Eleven måste kunna regler för hur omkretsen räknas ut på olika 
geometriska figurer och i nästa steg area (för skolår 9). 

 
Vi har delat upp de fyra F:en  för att visa på att de finns i uppgifter i de nationella proven i 
matematik men de samspelar oftast och alla kan ingå i en uppgift. På det viset är det inte bara 
mekaniskt räknande utan eleven måste visa på och kunna använda olika slags kunskaper i en 
uppgift. Två av lärarna i skolår 5 sa att de kunde se att det genom åren hade blivit mindre 
mekaniskt räknande. Eleverna ska tänka mer matematik och att det är fler uppgifter som 
eleven ska ge olika lösningar på. Skolverkets studier visar på att uppgifterna har blivit mer 
öppna, komplexa och interaktiva och det är det som lärarna upplever som mindre mekaniskt 
räknande. De nationella proven behandlar många områden i matematiken, vilket oftast inte ett 
vanligt prov i skolan gör. Många lärare, i Skolverkets studie (2004:a), uttrycker en beundran 
över finesserna i proven och alla nya infallsvinklar som eleverna inte kan förbereda sig på 
utan som testar verklig förståelse. Då undrar vi om det är sättet att formulera uppgifterna på 
eller om det är att proven tar upp många olika områden i matematiken som gör att eleven kan 
visa på verklig förståelse.  
 
Kompetens är en alternativ kunskapssyn som innehåller delar av fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet men det centrala är samspelet mellan olika kunskapskategorier när någon 
utövar matematik. Vi tycker att kompetens är en bra förklaringsmodell till vilka kunskaper 
elever besitter eftersom det är i uppgifter där deras kunskaper måste samspela som det 
tydligast visar på förståelse. I KOM- rapporten (refererat i SOU 2004:97) som är en dansk 
studie identifieras åtta generella kompetenser, vilka går att använda för lärandets organisation, 
målbeskrivning av kunnandet och bedömningar. Dessa åtta kompetenser tycker vi är 
användbara i många sammanhang och vi har upptäckt att de går att utröna i de nationella 
proven i matematik. Tankegångskompetens får eleverna ofta visa på när de i många uppgifter 
ska redogöra för sin tankegång. När eleverna räknar uppgifter med flera steg går det att se om 
de har problembehandlingskompetens och ibland ska de även argumentera för sin lösning 
vilket visar på deras argumentationskompetens. Alla uppgifter innehåller någon slags symbol- 
och formaliseringskompetens eftersom matematiken är byggd på symboler vilket gör det lätt 
att se om eleverna behärskar denna kompetens. I bland annat del A, för år 9, som är en 
muntlig del, får eleverna visa på kommunikationskompetens. Uppgifter där eleverna ska 
använda sig av miniräknare, passare eller linjal handlar om hjälpmedelskompetens. Del D, 
från årets prov för skolår 5 är en miniräknardel. Två lärare tycker det är hemskt att en hel del 
handlar om miniräknaren och att uppgifterna är uppbyggda på ett sådant sätt att eleverna 

 36



måste kunna behärska miniräknaren för att överhuvudtaget klara dem. Vi reagerade starkt på 
detta eftersom det i kursplanen klart och tydligt står att eleverna ska kunna använda sig av 
miniräknaren och det är dessutom ett mycket viktigt hjälpmedel. 
 
5.3 Helhetsbild 
Tanken med de nationella proven är att pröva vissa mål ur styrdokumenten ett år och andra 
mål ett annat år, eftersom det är svårt att i ett prov pröva vartenda mål. Det fungerar dock inte 
att testa vissa mål har vi sett, eftersom att vi inte i uppgifterna alltid kan utröna de mål som är 
avsedda att prövas. Nyström skriver i Rätt mätt på prov (2004) om samstämmighet där två 
eller flera systems komponenter överensstämmer. Vi tycker till exempel att uppgifternas 
innehåll och utformning inte alltid överensstämmer med de mål ur kursplanen som 
provkonstruktörerna har avsett att testa, med andra ord är inte de nationella provens 
komponenter samstämmiga. Det här håller inte våra informanter med oss om utan alla åtta 
anser att proven speglar kursplanen. Nog är det sant, men till vilken grad? På ett sätt är det 
skrämmande när lärare, både i vår intervju men också i Skolverkets studie Prövostenar i 
praktiken (2004:a), tycker att de nationella proven ger samma bild av ämnet som 
styrdokumenten det gör att vi börjar fundera på hur mycket lärare tror på sina elever. Vi tror 
att de skulle klara av ett betydligt svårare matematiskt innehåll och att skolan idag borde sikta 
mer mot himlen för att nå trädtopparna, eller om vi använder kursplanens ord, sikta mer mot 
strävansmålen så når vi uppnåendemålen. Vi undrar också hur noga lärare tittar på vilka mål 
som prövas i provet och om de verkligen kan se om eleverna nått upp till dem med hjälp av de 
uppgifter som provet är byggt på.  Med tanke på vilka kostnader och tiden det tar att ta fram 
de nationella proven borde de kunna vara bättre utformade och ha ett bättre matematiskt 
innehåll. Hela provkonstruktionsprocessen tar cirka två år men enligt James Popham 
(refererat i 2004:b) bör en sådan process ta minst tre år. Kan detta ha någon betydelse för 
provens innehåll och utformning? De nationella proven ändras ju dock inte totalt för varje år 
utan byggs upp på samma sätt fast med annorlunda uppgifter. Eftersom de gör de borde det gå 
att utforma någon slags mall, möjligtvis två som går att använda vart annat år och sedan hitta 
uppgifter till varje år som passar in i mallarna. Vi tycker att proven för år 9 ska ha en bättre 
beskrivning över vilka mål ur styrdokumenten som testas i varje delprov och att uppgifterna 
sedan prövar målen på ett bättre sätt än nu. Det är märkligt att proven för år 5 är utformade så 
att de kunskaper som prövas är sådant de gör under samma år och att proven i år 9 istället har 
ett spritt matematiskt innehåll som ibland till och med är på samma nivå som för år 5. Borde 
de inte ha skett större förändringar under de fyra åren från år 5 till år 9? Vi tycker det är fel att 
lärare i år 5 får fråga eleverna i efterhand om felaktiga eller uteblivna svar. Läraren kan ha en 
uppfattning om vad eleverna kan och frågar enbart vissa som de tror bör ha klarat uppgiften. 
Dessutom kan det bli så att läraren lotsar eleven fram till rätt svar. Uppgifterna i proven för år 
5 och 9 har ett varierande matematiskt innehåll men vi är chockade över den låga nivån, på 
det matematiska innehållet, speciellt för år 9 med tanke på hur målen i styrdokumenten är 
formulerade. Våra informanter använder proven som ett instrument vid bedömning vilket 
känns oroväckande då nivån är så pass låg i vissa delprov.  
 
5.4 Pedagogisk tillämpning 
Vi har lärt oss att på ett ingående sätt studera kursplan i matematik och läroplan, vilket är två 
viktiga handlingar som vi i vårt framtida yrke ska förhålla oss till. Vi har insett vikten av att 
förhålla sig kritisk till och konstruktivt granska sådant som kommer uppifrån. När vi har tittat 
på uppgifternas matematiska innehåll har vi nu lättare för att svara på frågorna på vilket sätt 
ska vi använda oss av uppgiften? Vad kan eleverna lära sig av den? Och kan vi dra 
paralleller till våra styrdokument?   
 

 37



5.5 Förslag på fortsatt forskning 
Ett förslag kan vara att undersöka om lärare tittar på vilka mål ur styrdokumenten som 
eleverna når upp till respektive inte når upp till eller om de bara tittar på totalpoängen för 
provet. Hur styrande är de nationella proven i matematik vid betygsättning av slutbetyget i år 
9, är ett annat förslag på fortsatt forskning. Ett tredje uppslag är, om de nationella proven kan 
vara en orsak till att nivån på matematikkunskaperna bland våra svenska elever har sänkts, 
med tanke på att lärarna verkar använda proven som ett riktmärke för vad eleverna ska kunna. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor- lärare år 5 
 

1. Vilken utbildning har du? 
 
2. Hur länge har du jobbat som lärare? 

 
3. För vilka årskurser? 

 
4. Hur många gånger har du haft nationella prov/standard prov med elever? 

 
5. Vad tycker du om de nationella proven i matematik? 

- Fördelar/nackdelar? 
- Nödvändigt/onödigt? 
- Har utformningen och innehållet förändrats? 

 
6. På vilket sätt använder du dig av proven? 

- Är de till någon hjälp? 
- Varför/varför inte? 
 

7. Förbereder du eleverna på något sätt inför de nationella proven? 
- På vilket sätt? 

 
8. Frågor om några uppgifter ur årets nationella prov. 

 
- Vad tycker du om upplägget av provet med sagan som röd tråd? 
- Är sagan till hjälp för eleverna? 
- Finns det någon uppgift som du tycker är särskilt bra? Varför? 
- Finns det någon uppgift som du tycker är dålig? Varför? 
 
Del A 
- Tror du att eleverna är ärliga när de svarar? 
- Tror du att eleverna har kunskap om vad de kan och inte kan? 
 
Del B uppgift 1b: 
- Vad tycker du om uppgiften? 
- Är det bra/dåligt att eleverna inte får använda linjal? 
 
Del D uppgift 4b:  
- Hur löser du den här uppgiften? 
- Var ligger matematiken i uppgiften? 
- Tror du eleverna klarar att lösa den här uppgiften? 
- Tycker du att det är en bra uppgift? Varför/varför inte? 
 

 
9. Tror du att proven kommer att fortsätta finnas i framtiden? 

- Varför/varför inte? 
- Vill du att de ska fortsätta finnas?  
- Varför/varför inte? 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor- lärare år 9 
 

1. Vilken utbildning har du? 
 
2. Hur länge har du jobbat som lärare? 

 
3. För vilka årskurser? 

 
4. Hur många gånger har du haft nationella prov med elever? 

 
5. Vad tycker du om de nationella proven i matematik? 

a. Fördelar/nackdelar? 
b. Nödvändigt/onödigt? 
c. Har utformningen och innehållet förändrats? 

 
6. På vilket sätt använder du dig av proven? 

a. Är de till någon hjälp? 
b. Varför/varför inte? 
 

7. Förbereder du eleverna på något sätt inför de nationella proven? 
a. På vilket sätt? 

 
8. Frågor om några uppgifter ur årets nationella prov. 

 
a. Vad tycker du om upplägget av provet med sagan som röd tråd? 
b. Är sagan till hjälp för eleverna? 
c. Finns det någon uppgift som du tycker är särskilt bra? Varför? 
d. Finns det någon uppgift som du tycker är dålig? Varför? 
 
Del A 
e. Tror du att eleverna är ärliga när de svarar? 
f. Tror du att eleverna har kunskap om vad de kan och inte kan? 
 
Del B uppgift 1b: 
g. Vad tycker du om uppgiften? 
h. Är det bra/dåligt att eleverna inte får använda linjal? 
 
Del D uppgift 4b:  
i. Hur löser du den här uppgiften? 
j. Var ligger matematiken i uppgiften? 
k. Tror du eleverna klarar att lösa den här uppgiften? 
l. Tycker du att det är en bra uppgift? Varför/varför inte? 
 

 
9. Tror du att proven kommer att fortsätta finnas i framtiden? 

a. Varför/varför inte? 
b. Vill du att de ska fortsätta finnas?  
c. Varför/varför inte? 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4  
 
Utdrag ur styrdokumenten som tillhör provet från 1998 
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Bilaga 5 
 
Mål och kunskapsområden kopplade till provet från 1998 
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Bilaga 6 
 
Utdrag ur styrdokumenten som tillhör provet från 1999 
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Bilaga 7 
 
Mål och kunskapsområden kopplade till provet från 1999 
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Bilaga 8 
 
Mål och kunskapsområden kopplade till provet från 2004 
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