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Abstract 
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ISBN: 978-91-7346-893-0  
 

This book reports on the construction of Diamant (Diamond), a national 
diagnosis system in mathematics for school years 0 to 9, and its follower 
Brilliant adapted for year 10. Both systems diagnose basic mathematics 
skills, rather than more involved mathematical abilities. The diagnoses are 
designed for teachers to follow up their students’ development of basic 
mathematical knowledge. 
Educational Subject Matter Analysis is presented as a tool within a the-
oretical framework for constructing the diagnoses, and for structuring dia-
gnose results in lattices based on a pre-knowledge relation between mat-
hematical concepts and aspects of such concepts. 
The educational subject matter analysis used is based on an interpretation 
of the current Mathematics syllabus of the Swedish curriculum, Lgr11. 
With the core content of the syllabus in focus 127 diagnoses have been 
constructed, labelled Diamant. The diagnoses, covering the “tool box” nee-
ded by students to cover the syllabus of primary and lower secondary 
school (years 1 to 9), are described in detail. 
In order to test the educational analyses, but also to map students’ basic 
mathematics knowledge, empirical results based on some 2.3 million dia-
gnose results from Swedish students in grades 1 to 10 are used. The results 
are shown mainly to support the educational analyses. 
Parallel to developing diagnoses and educational subject matter analyses, 
the author has used the diagnoses as a tool for school improvement. This 
work has been done in cooperation with separate schools and with ten 
whole communities in Sweden. The results of this work is also reported on, 
and discussed. 
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Förord 

I	  snart	   tio	  år	  har	   jag	  arbetat	  med	  olika	   forsknings-‐	  och	  utvecklingsar-‐
beten	  som	  tillsammans	  utgör	  den	  studie	  som	  här	  redovisas.	  Mycket	  av	  
arbetet	   har	   jag	   haft	   glädjen	   att	   göra	   tillsammans	  med	   kollegor	   inom	  
forskningsgruppen	  AKUT,	  Analys,	  Kunskapsuppföljning	  och	  UTvärde-‐
ring	  av	  matematikkunskaper,	  vid	  Göteborgs	  universitet.	  	  	  
Grundstenen i arbetet har varit att kontinuerligt utveckla en didaktisk äm-
nesteori för skolmatematiken. Denna studie har bidragit till att fördjupa 
detta arbete. Med hjälp av didaktiska ämnesanalyser har vi utvecklat struk-
turscheman som beskriver samband mellan matematiska begrepp, och sam-
band mellan olika aspekter inom ett begrepp. Under alla mina år som lä-
rare, lärarutbildare och forskare har matematikinnehållet och hur det un-
dervisas på olika sätt stått i fokus.  
Studien	   syftar	   till	   att	   analysera	   grundläggande	  matematiska	   begrepp	  
och	  skapa	  strukturer	  som	  kan	  hjälpa	  lärare	  i	  undervisningen.	  	  
Arbetet	   började	  med	   konstruktionen	   av	   Skolverkets	   bedömningsstöd	  
Diamant.	  Under	  arbetes	  gång	  strukturerades	  innehållet	  didaktiskt	  och	  
när	  sedan	  diagnoserna	  testades	  blev	  det	  möjligt	  att	  verifiera	  våra	  anta-‐
ganden	  om	  grundläggande	  begrepps	  didaktiska	  struktur	  
Ett	  stort	  tack	  vill	  jag	  rikta	  till	  mina	  kollegor	  Christian	  Bennet	  och	  Marie	  
Fredriksson.	  	  
Marie	   har	   hela	   tiden	   varit	   ett	   starkt	   stöd	   och	   alltid	   haft	   kloka	   syn-‐
punkter	   när	   vi	   utvecklat	   Diamantdiagnoserna.	   Marie	   och	   jag	   genom-‐
förde	   även	   utvärdering	   av	   Matematiksatsningen	   för	   Skolverket	   till-‐
sammans,	  ett	  arbete	  som	  gav	  oss	  möjligheter	  att	  direkt	  i	  klassrummen	  
få	   studera	   lärares	  matematikundervisning.	  Denna	  utvärdering	  har	  yt-‐
terligare	  förstärkt	  min	  uppfattning	  om	  det	  stora	  behovet	  av	  att	  studera	  
skolans	  matematikinnehåll	  på	  djupet.	  
Christian	  gav	  oss	  en	  värdefull	   förstärkning	  i	  senare	  delar	  av	  Diamant-‐
arbetet.	  Hans	  goda	  förmåga	  att	  verbalisera	  det	  arbete	  vi	  utfört	  har	  varit	  
synnerligen	  betydelsefullt	  för	  utvecklingen.	  Våra	  paxisnära	  analyser	  av	  
matematiska	  begrepp	  sammanfattades	  av	  honom	  under	  benämningen	  
didaktisk	  ämnesanalys.	  Under	  åren	  har	  vi	  hunnit	  med	  många	  diskuss-‐
ioner	   som	   varit	   värdefulla	   för	   att	   föra	   arbetet	   framåt,	   vilket	   betytt	  
mycket	  för	  mig.	  Tack,	  Christian,	  också	  för	  den	  språkgranskning	  du	  har	  
gjort	  och	  för	  att	  du	  har	  varit	  ett	  stöd	  när	  det	  gäller	  språk	  och	  struktur.	  
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I	  samband	  med	  de	  olika	  kartläggningar	  som	  ingår	  i	  studien	  har	  jag	  haft	  
kontinuerliga	   möten	   med	   de	   ansvariga	   i	   olika	   kommuner	   och	   med	  
medverkande	   lärare.	   Såväl	   kommunansvariga	   som	   lärare	   har	   dessu-‐
tom	  varit	  ansvariga	   för	  datainsamlingen,	  vilket	  har	  krävt	  specifika	   in-‐
satser	   i	   form	  av	  fortbildningsträffar	  där	  vi	   tillsammans	  har	  diskuterat	  
metodologiska	  frågor.	  	  
Ett	  speciellt	  tack	  vill	  jag	  rikta	  till	  Karin	  Stacksteg,	  Kajsa	  Wejryd	  och	  Eva	  
Pennegård	   som	  med	   sitt	   engagemang	   i	   respektive	   kommuns	  utveckl-‐
ingsprojekt	  gjort	  det	  möjligt	  för	  mig	  att	  få	  tillgång	  till	  värdefullt	  forsk-‐
ningsmaterial.	   Jag	   hoppas	   innerligt	   att	   vårt	   samarbete	   varit	   till	   nytta	  
för	  lärare	  och	  elever	  i	  era	  kommuner.	  	  
Under	  arbetes	  gång	  har	  vi	  mött	   engagerade	   lärare,	   som	  med	   intresse	  
genomfört	  och	  rättat	  olika	  diagnoser	  och	  på	  olika	  sätt	  konstruktivt	  bi-‐
dragit	  till	  studien.	  Vi	  har	  återkommande	  mött	  elever	  som	  med	  stort	  in-‐
tresse	   löst	  uppgifterna	  på	  olika	  diagnoser.	  Vi	  är	  glada	  för	  att	  ni	   lärare	  
och	  elever	  på	  ett	  positivt	  sätt	  har	  deltagit	  i	  dessa	  kartläggningar.	  Tack	  
alla	  för	  era	  viktiga	  bidrag	  till	  studien!	  	  
Jag	   vill	   även	   rikta	   ett	   varmt	   tack	   till	   Berner	   Lindström	   som	  med	   in-‐
tresse	  deltagit	   i	  diskussioner	  kring	  studien	  och	  kommit	  med	  goda	  råd	  
angående	  uppläggning	  och	  utformning	  av	  rapporten.	  
Inom	  studien	  finns	  en	  omfattande	  dataproduktion	  som	  har	  bearbetats	  
och	  analyserats	  på	  olika	  sätt.	  Tack	  Mats,	  för	  det	  arbete	  som	  du	  har	  lagt	  
ner	  på	  detta,	  och	  för	  all	  annan	  hjälp	  jag	  har	  fått	  av	  dig	  under	  arbetets	  
gång.	  
	  
Göteborg,	  september	  2016	  
Madeleine	  Löwing	  	  
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Inledning 

Bakgrund 
Som grund för denna studie finns en personlig, men även allmän, oro över 
varför svenska elever lyckas mindre bra i matematik såväl i jämförelse med 
andra länder (TIMSS, PISA) som över tid i Sverige (Skolverket, 2014). 
Redan som nyutbildad adjunkt på 70-talet funderade jag mycket över var-
för även duktiga elever kunde ha svårt med de mest elementära beräkning-
arna. Många av dem hade inte automatiserat subtraktionstabellen utan löste 
grundläggande kombinationer som 15 – 8 på en rad olika sätt. När några av 
dessa elever i åk 8 via exempel förstod att det var viktigt att kunna sådana 
kombinationer utantill fick de, i avskildhet, träna med vinettkakort. Det tog 
inte lång tid förrän hela gruppen behärskade subtraktionstabellen. Kom-
mentaren från en elev var ”Nu går det ju mycket fortare att räkna, så här 
borde vi lärt oss från början”. 

Matematikresultaten på 60- och 70-talen i grundskolan var mindre bra. Re-
sultaten som svenska elever i årskurs 7 visade var redan 1964 internation-
ellt sett svaga medan gymnasieelevers (ÅK 3 N- och T- linjerna) resultat 
var goda. Då ansågs undervisningen fungera bra för duktiga elever och 
mindre bra för svagare elever (DsU 1986:5). När resultaten från IEA- 
undersökningen 1980 (Murray & Liljefors, 1983) blev kända i mitten av 
80-talet anordnade dåvarande skolministern Bengt Göransson en studiedag 
i matematik för samtliga lärare och dåvarande chefen för utbildningsdepar-
tementet, statsrådet Lena Hjelm-Wallén, tillsatte i juni 1985 en arbetsgrupp 
som skulle se över matematikundervisningen i skolan. I tidningarna hade 
man under våren 1985 kunnat läsa de något onyanserade rubrikerna. 
”Svenska elever är nästan sämst i världen i matematik” och ”Svenska ele-
vers matematikkunskaper på U-lands nivå”. Orsakerna till de dåliga resul-
taten var enligt arbetsgruppen: kurs och timplanekonstruktionen, undervis-
ningsmetoder, läromedlens dominerande roll, undervisningens organisat-
ion, tidsanvändning, bristande diagnostisering och uppföljning samt dåligt 
utnyttjande av forskningsresultat (DsU 1986:5). 
I mitten av åttiotalet övergick jag från att vara lärare i grundskolan och 
gymnasieskolan till att bli lärarutbildare. Min oro över bristerna i grundläg-
gande matematikkunskaper kvarstod dock, eftersom även flera av våra lä-
rarstuderande hade problem med grundläggande räkning. När den då nya 
utbildningen till grundskollärare 1 – 7 och 4 – 9 infördes 1989 genomförde 
studenterna bland annat en fältstudie som inkluderade att diagnostisera ele-
vers kunskaper inom subtraktion. Resultaten var mindre goda och även lä-
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rarna, studenternas handledare, var överraskade. Inom utbildningen förde vi 
då fördjupade diskussioner om vikten av att behärska grundläggande 
räknekombinationer inom de fyra räknesätten. 
Som lärarutbildare, fortbildare och forskare har det varit möjligt att följa 
utvecklingen när det gäller elevers grundläggande kunskaper. Ute på sko-
lorna har jag mött lärare som verkligen anstränger sig att förklara matema-
tik och vill att eleverna ska förstå och elever som vill lära sig och verkligen 
försöker förstå. Min huvudfråga när jag år 2000 startade mitt avhandlings-
arbete blev varför inte dessa ambitioner hos lärare och elever leder till 
bättre resultat, en fråga som fortfarande i hög grad är aktuell. 
Lärare som jag har mött under olika fortbildningsdagar har ofta uppskattat 
när jag diskuterar vikten av att behärska baskombinationer. Här utgör inte 
utantillkunskaper en motsättning till förståelse. Det finns mycket att förstå 
under ett inlärningsskede och utantillkunskap när det gäller basfakta kan 
senare generaliseras till mer komplexa talområden. 
I den här studien hoppas jag att kunna visa att begreppsförståelse och räk-
nefärdigheter är intimt förknippade med varandra och hur en didaktisk ana-
lys av matematiken kan utgöra såväl en bas för didaktiska ämneskunskaper 
som ett hjälpmedel när det gäller att diagnostisera och analysera elevers 
grundläggande kunskaper i matematik.  

Övergripande syfte 
Den internationella kunskapsundersökningen PISA, Programme for Inter-
national Student Assessment, fokuserar på elevers förmåga att använda 
kunskaper i ett relevant sammanhang. Inom matematik undersöks elevers 
förmåga att förstå processer och att tolka och reflektera över information i 
samband med problemlösning. För att kunna utveckla de förmågor som 
beskrivs i kursplanen i matematik behöver eleverna behärska en mängd 
olika begrepp, beskrivna som centralt innehåll i Lgr11. 
Genom att analysera matematikinnehållet didaktiskt synliggörs innebörden 
i didaktiska ämneskunskaper, det vill säga den typ av professionskunskaper 
inom ämnet som lärare behöver och som ryms inom det som Schulman 
(1986) kallar, Pedagogical Content Knowledge. Den didaktiska ämnesana-
lysen används alltså för att inom olika matematiska begrepp, ur ett didak-
tiskt perspektiv synliggöra olika aspekter av ett begrepp, vilka sedan struk-
tureras efter komplexitet utifrån ett förkunskapsperspektiv. Matematikäm-
nets kumulativa struktur kräver att lärandet i matematik sker enligt en väl 
definierad förkunskapsstruktur. Ny matematikkunskap som eleven ska lära 
sig bygger på förkunskaper, både gällande begreppet självt och gällande 
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relationer mellan olika begrepp. Mitt och mina kollegors arbete har bestått i 
att med hjälp av strukturscheman beskriva dessa samband, vilka kan bidra 
till att synliggöra progressionen inom undervisningen.  
En avsikt med denna studie är att beskriva hur den didaktiska ämnesana-
lysen har utvecklats och fördjupats i samband med konstruktionen av det 
nationella bedömningsinstrumentet Diamant (Skolverket, 2013a). Detta 
gjordes på uppdrag av Skolverket och i uppdraget ingick att utveckla ett 
bedömningsinstrument med vars hjälp lärare skulle kunna följa elevernas 
kunskapsutveckling avseende grundläggande matematikkunskaper. Detta 
diagnosinstrument har sedan i sin tur använts för att kartlägga elevers ma-
tematikkunskaper för att därigenom synliggöra och precisera vilka eventu-
ella brister eleverna har. Den didaktiska analysen gör det således möjligt att 
presentera diagnosresultaten på ett för lärare professionsutvecklande sätt i 
form av didaktiska strukturer eller kartor. 
I rapporten beskrivs ett teoretiskt analysinstrument såväl som strukturerade 
empiriska resultat. Även teorin bakom den didaktiska analysen beskrivs. 
Den empiriska delen består av elevresultat gällande olika aspekter av ma-
tematiska begrepp och färdigheter, alltså på vilken nivå elever förstår olika 
begrepp och samband. Strukturer inom och mellan begrepp synliggörs i 
dessa resultat på ett sådant sätt att de kan utgöra stöd för lärare i praktiken. 
Kartläggningen avser ett stort antal elevers grundläggande matematikkun-
skaper från förskoleklass till årskurs 9 och även gymnasiets årskurs 1. 
Sammantaget har över två miljoner resultat behandlats från mellan två och 
femtusen elever per årskurs inom aritmetik och cirka ett tusen femhundra 
elever per årskurs i geometri. 
Denna empiri används sedan i studien på två sätt, dels för att kartlägga ele-
vers kunnande och dels för att empiriskt stödja de didaktiska ämnesana-
lyser som gjorts. Det senare sker genom att tolka resultatscheman där ele-
vernas resultat strukturerats utifrån den didaktiska analysen. Analysen av 
ämnesinnehållet jämförs då med elevernas svarsfrekvenser. 
Mot denna bakgrund utreds och redovisas hur didaktisk ämnesanalys an-
vändas för att designa ett diagnosinstrument som kartlägger elevers grund-
läggande matematikkunskaper och hur diagnosinstrumentet sedan användas 
för att kartlägga elevers matematikkunskaper, samt hur resultat kan presen-
teras på ett för lärare professionsutvecklande sätt. 
Innehållet som analyserats är bestämt utifrån kursplanen i matematik för 
grundskolan och utgångspunkten har varit att konstruera kunskapsdiagno-
ser. Kursplanens centrala innehåll har tolkats och operationaliserat i form 
av kriterieuppgifter. Genom att bygga in kriterieuppgifterna i strukturer och 



DIAMANT – DIAGNOSER I MATEMATIK 

16 

sedan testa dem, har det varit möjligt att följa lösningsfrekvenser på uppgif-
terna. På så sätt kan man finna avgörande delkunskaper, alltså viktiga 
aspekter, av begreppet vilket måste synliggöras för eleverna. Genom att 
göra den innehållsliga strukturen av matematiska begrepp transparant och 
samla in lösningsfrekvenser på de olika uppgifterna, som testar aspekter av 
begreppet, går det att beskriva hur komplexitet och progression inom de 
olika områdena uppfattas och förstås av elever. Detta exemplifieras och 
beskrivs tydligare längre fram i texten.  Den ursprungliga avsikten, enligt 
uppdraget, vid konstruktionen av diagnoserna var att det skulle vara möjligt 
att följa kunskapers utveckling och fördjupning. Genom att studera lös-
ningsfrekvenser har det blivit möjligt att se i vad mån våra antaganden om 
strukturer har varit korrekta. 
Diskussioner om de mindre goda elevresultaten i matematik relateras 
ibland till undervisningsprocessen. Här går vi ett steg vidare och fokuserar 
på matematikinnehållets betydelse. I diskussioner om resultat och elevers 
kunskaper i matematik tas innehållet, på en nivå, ofta för givet av dem som 
för diskussionen. Det finns idag ett antal forskningsstudier av elevers upp-
fattningar av olika matematiska begrepp, men det verkar saknas teorier för 
hur begreppen ska uppfattas för att vara användbara och utvecklingsbara. 
Det är detta som blir möjligt att beskriva genom didaktisk ämnesanalys. 
Den forskning som redovisas här är starkt kopplad till utvecklingsprojekt i 
ett tiotal kommuner. Kunskapskartläggning, med hjälp av de konstruerade 
diagnoserna, har genomförts i flera hela kommuner, i skolområden och på 
enskilda skolor. Den totala omfattningen framgår av bilaga 2. Matematik-
innehållet omfattar här aritmetik, inklusive rationella tal och geometri. 
Detta är centrala områden inom skolans matematik och tillhör de områden 
inom vilka elever visat mindre bra resultat, såväl i nationella som internat-
ionella kunskapsundersökningar. De elever som kartlagts har läst enligt 
Lpo 94 (SKOLFS 1994:1), men innehållet som testas är detsamma i nuva-
rande kursplan. De insamlade resultaten ingår således i en forskningsstudie, 
men är på kommunnivå även en del i olika utvecklingsprojekt. 
Ett bakomliggande syfte har i viss mån varit att få en uppfattning om 
huruvida någon speciell faktor påverkar resultaten på kommunnivå. Det 
skulle kunna handla om socioekonomisk struktur eller kommunens lokala 
styrning. Jämförande studier av kommuner, rektorsområden och skolor be-
kräftar dock vid en jämförelse att resultaten väsentligen är allmängiltiga. 
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Disposition 
I inledningskapitlet beskrivs resultaten i PISA och TIMSS kort. Vidare 
lyfts några internationella forskningsrapporter fram där betydelsen av 
grundläggande matematiska kunskaper synliggörs. Innehållet i den svenska 
kursplanen i matematik tas också upp.  
I det andra kapitlet redogörs för forskning och utvecklingsarbeten som fo-
kuserar på matematikinnehållet i undervisningen. De första avsnitten be-
skriver vilka olika typer av kunskaper en lärare behöver ha för att undervisa 
i matematik. De följande avsnitten behandlar Shulmans (1986) Pedagogical 
Content Knowledge, PCK, och den forskning som Ball, Thames och Phelps 
(2008) har bedrivit kring de specifika matematikkunskaper som en lärare 
behöver ha. Därefter beskrivs kort didaktisk ämnesteori och den didaktiska 
ämnesanalysens teoretiska grund. Det förra är en teori som ramar in mate-
matiken i skolan och det senare är ett analysverktyg med vilket olika 
aspekter av matematiska begrepp kan synliggöras.  
Det tredje kapitlet behandlar konstruktionen av Diamantdiagnoserna. Ka-
pitlet inleds med en kort beskrivning av det uppdrag som Skolverket gav. 
Därefter presenteras det bakomliggande teoretiska ramverk som ligger till 
grund för konstruktionen av Diamantdiagnoserna, begreppet kunskapsdia-
gnos problematiseras och valet av matematikinnehåll i diagnoserna motive-
ras. 
Det fjärde kapitlet utgör studiens centrala del. Här beskrivs de strukturer 
som ligger till grund för Diamantdiagnoserna och hur diagnoserna empi-
riskt har testats för att pröva relevansen i uppgiftsstrukturen inom diagno-
serna. Detta har gjorts via kartläggning av elevers kunskaper, med hjälp av 
lösningsfrekvenser för de olika uppgifterna inom varje diagnos. De struk-
turer som testats empiriskt gäller områdena potenser, rationella tal, grund-
läggande aritmetik och mätning.  
I kapitel 5 beskrivs hur Diamantdiagnoser har använts vid kartläggning av 
elevers matematikkunskaper och en del resultat presenteras. Vid jämförelse 
av resultaten i ett antal kommuner framträder likheter i såväl lösningsfre-
kvenser som mönster för hur eleverna behärskar olika begrepp. Resultaten 
av dessa kartläggningar förstärker därför trovärdigheten av de struktur-
scheman som konstruerats på basis av den didaktiska ämnesanalysen. Ett 
par kommuner har gjort upprepade kartläggningar och samtidigt satsat på 
kompetensutbildning av lärarna. På så sätt har resultaten kunnat användas i 
skolutvecklingssyfte. 
Därefter, i kapitel 6, redovisas en kartläggning som gjorts direkt vid ter-
minsstart i årskurs 1 på gymnasiet. Kapitlet inleds med en bakgrund som 
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fokuserar behovet av att göra en kunskapstest i matematik vid starten av 
gymnasieskolan relaterat till de betyg eleverna får i matematik i årskurs 9. 
Områden som diagnostiserats och redovisas här är tal i decimalform, pro-
cent och ekvationer. 
Avslutningsvis diskuteras den didaktiska ämnesteorin som ett ramverk 
inom vilket verktyg kan utvecklas, verktyg som ger läraren förutsättningar 
att hjälpa individer att lära sig matematik. Ett syfte med detta ramverk är att 
beskriva matematiken utifrån ett lärandeperspektiv. Detta görs genom den 
didaktiska ämnesanalys, som lägger en grund för de strukturscheman som 
har presenterats i tidigare kapitel. De underliggande strukturer är väsentlig-
en förkunskapsstrukturer och kan därmed beskriva en progression för ele-
vers begreppsbildning. Kännedom om dessa strukturer kan vara ett värde-
fullt redskap för en lärare som ska planera, genomföra och utvärdera sin 
undervisning. 
Ords betydelse och valörer är beroende av den kontext i vilken de används. 
Många ord och begrepp finns på svenska men i bilaga 1 beskrivs hur de 
används här. Dessutom har några begrepp skapats som tidigare inte finns i 
svensk matematikdidaktisk forskning och i bilagan förklaras även hur dessa 
begrepp används i detta sammanhang.   
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1 Matematiken i skolan  

Hösten 2013 kom ytterligare en nedslående rapport angående svenska ele-
vers matematikkunskaper. Den internationella studien PISA 2012, som un-
dersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att ge femtonåriga 
elever förutsättningar att möta framtiden, visade att svenska elevers mate-
matikkunskaper ytterligare hade försämrats (Skolverket, 2013). Studien är 
ett OECD-projekt och undersöker elevernas förmågor inom tre kunskaps-
områden; matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Tyngdpunkten i 
PISA-undersökningen är elevers förmåga att använda sina kunskaper i en 
vardaglig kontext där de får visa att de förstår processer, kan reflektera över 
information och lösa problem. Från att i matematik ha presterat över 
OECD-genomsnittet i PISA 2000 ligger Sveriges resultat 2012 klart under 
genomsnittet. PISA är utformat så att det är möjligt att jämföra matematik-
kunskapernas utveckling i skolan och därmed kan man se den nedåtgående 
trenden. 
De svenska resultaten (medelpoängen) i matematik har sjunkit från 510 po-
äng i PISA 2000 till 478 poäng i PISA 2012. Genomsnittet för OECD-
länderna var 498 poäng år 2000 och 494 poäng 2012. För första gången 
presterar svenska elever 2012 signifikant under OECD-genomsnittet i ma-
tematik och alla andra nordiska länder når nu bättre resultat än Sverige. 
Skolverket (2013b) skriver följande:  

Målet med matematik i PISA är att utvärdera elevers förmåga att integrera och 
tillämpa matematiska kunskaper och färdigheter i en mängd olika realistiska situ-
ationer. Detta innebär en förskjutning i synen på matematik, från att se matematik 
som en samling begrepp och färdigheter att bemästra, till att förstå matematik som 
en meningsfull problemlösande aktivitet. (s. 8) 

Skolverket nämner här en förskjutning i synen på matematik. Kanske skulle 
man i stället kunna tolka det som att innehållet som testas har fått en annan 
inriktning, vilket innebär att begreppen och färdigheterna testas i adekvata 
problemlösande sammanhang i stället för som isolerade kunskaper. 
Svenska elevers mindre bra resultat kan bero på en rad faktorer. En sådan 
kan vara att de saknar de grundläggande kunskaper och färdigheter som 
behövs för att lösa mer komplexa uppgifter. Här är det dessa basala kun-
skaper som fokuseras och de resultat som presenteras kan utgöra en delför-
klaring till varför eleverna inte lyckas så bra. 
Även i andra internationella undersökningar visar svenska elevers kun-
skaper en nedåtgående trend. TIMSS, Trends in International Mathematics 
and Science Study, är en återkommande studie, som syftar till att belysa 
elevernas kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt 
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jämförande perspektiv. TIMSS 2011 visar ett resultat under genomsnittet i 
såväl årskurs 4 som i årskurs 8. Kunskapsnivån i årskurs 4 år 2011 är oför-
ändrad jämfört med 2007, men resultaten är lägre för svenska elever än ge-
nomsnittet för elever i OECD-länderna (Skolverket, 2012).  
För elever i årskurs 8 har resultatutvecklingen försämrats påtagligt från 
1995 till 2011, även om försämringstakten har avtagit något efter 2003. De 
svenska elevernas resultat är lägre än genomsnittsresultaten i OECD-
länderna och Sverige är ett av fåtal länder som uppvisar en kontinuerlig 
resultatförsämring under 2000-talet. I stort sett samma länder som presterar 
bra i årskurs 4 har också bra resultat i årskurs 8. Singapore, Sydkorea, 
Hongkong (Kina), Taiwan och Japan har bäst resultat.  
De elever som testades i årskurs 8 2012 hade tidigare testats i årskurs 4 år 
2007. Kunskapsnivån är självklart högre i årskurs 8 än i årskurs 4 men Sve-
rige visade en mindre kunskapsutveckling mellan årskurs 4 och årskurs 8 
än flertalet andra länder.  
Områden som har testats i årskurs 4 är taluppfattning och aritmetik, geo-
metriska former och mått samt datapresentation. Elever i årskurs 4 lyckas 
relativt väl med datapresentation men är sämre i taluppfattning och aritme-
tik samt vad gäller geometriska begrepp. I årskurs 8 testas taluppfattning 
och aritmetik, algebra, geometri samt statistik och sannolikhet. Även elever 
i årskurs 8 klarade datapresentation inom områdena statistik och sannolik-
het bäst. Resultaten i taluppfattning och aritmetik var något bättre jämfört 
med algebra och geometri. 
Sett över åren är det idag fler elever som har sämre resultat och färre elever 
som har lyckat bra. Sverige är det land i OECD där andelen lågpresterande 
elever ökat mest.  Här analyseras några tänkbara orsaker till denna utveckl-
ing, orsaker som har sin grund i hur matematikämnet behandlas i undervis-
ningen,  
Olika styrdokument är förstås centrala för såväl innehåll som utformning 
av denna undervisning.  Därför är det naturligt att inledningsvis säga några 
ord om svenska läroplaner och kursplaner i matematik. 

1.1 Kursplanen i matematik 
Matematikinnehållet för de tidiga skolåren har inte ändrats i någon större 
omfattning under de senaste 150 åren (Landgren, 1866). Den grundläg-
gande aritmetiken är densamma. Däremot har det hänt mycket vad gäller 
synen på elever och på hur undervisningen kan gå till. Detta går att följa 
genom att studera läroplaner och kursplaner. I senare läroplaner, Lpo 94 
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(SKOLFS 1994:1) och Lgr11 (SKOLFS 2010:37), har synen på kunskap 
förändrats genom förskjutning från utantillinlärning till förståelse. 
Lpo 94 grundar sig på en annan kunskapssyn än tidigare läroplaner, vilket 
uttrycks i läroplanskommitténs betänkande (SOU 1992:94). Detta medför-
de att kursplanen i matematik beskrev mål att uppnå i årskurs 5 och 9 samt 
mål att sträva mot för hela grundskolan (År 2007 infördes mål att uppnå 
även för årskurs 3). Den kunskapssyn som genomsyrade läroplanen och 
sättet att beskriva ämnesinnehållet innebar även förändringar i klassrum-
met. Eleven skulle ta ett större ansvar för sitt eget lärande och lärarens roll 
blev mer handledande. Dessutom ställdes större krav på läraren att tolka 
kursplanen och ta ansvar för vilket innehåll som skulle undervisas i olika 
årskurser.  

Matematikinnehållet i kursplanen till Lpo 94 och nuvarande kursplan i 
Lgr11 skiljer sig knappast åt. Det är formuleringar och uttryckssätt i texter-
na som är olika. Målen i kursplanen i matematik till Lpo 94 var av en öp-
pen och övergripande karaktär och lämnade stort tolkningsutrymme åt lära-
ren. I kursplanen i Lgr11 kopplas matematiken i en syftestext till förmågor. 
Beskrivningen av förmågor och det centrala innehållet är något mer preci-
serat än i Lpo 94, men fortfarande lämnas mycket åt läraren att tolka. Syf-
tena i Lgr11 innebär att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina för-
mågor att lösa matematiska problem och då använda adekvata modeller och 
även kunna resonera kring detta och se samband inom matematiken. Det 
som beskrivs i förmågorna är kunskaper som utmärker matematikers för-
hållningssätt till matematik och deras problemlösningsförmåga.  
Kunnande i form av förmågor eller kompetenser uttrycks generellt och är i 
Lgr11 inte kopplat till något specifikt område inom ämnet. Men en förmåga 
eller kompetens kan inte utvecklas i ett vacuum, utan endast i relation till 
ett ämnesinnehåll (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001; Niss & Höjgaard-
Jensen, 2002). Det centrala innehållet utgör således navet i matematikun-
dervisningen, medan syftestexten beskriver vilka förmågor som eleverna 
ska utveckla med hjälp av undervisningen.  
Exempelvis kan en elev som saknar en grundläggande förståelse av multi-
plikation knappas förväntas utveckla sin problemlösningsförmåga när det 
gäller volym- eller areaberäkning eller något annat område som involverar 
aritmetik. Inte heller kan en elev med bristande baskunskaper om bråk för-
väntas utveckla sin resonemangs- eller kommunikationsförmåga i en kon-
text som handlar om likadelning eller om förhållanden. Att resonera utan 
att ha något att resonera om eller att kommunicera utan att kommunicera ett 
innehåll, är helt enkelt inte möjligt. På motsvarande sätt behöver den som 
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skall analysera samband mellan begrepp, först ha förstått begreppen och 
den som skall välja mellan och värdera strategier, först behärska dessa. 

1.2 Centrala matematikkunskaper 
Elevens mest grundläggande taluppfattning handlar om de naturliga talen 
och ”The learning of whole-numbers arithmetic is foundational for a per-
sons mathematical education.” (Verschaffel, Greer & De Corte, 2007). 
Grundläggande aritmetik är det område som elever möter först i undervis-
ningen. Där ska eleverna få möjlighet att se mönster och samband samt lösa 
problem och resonera. Om den grundläggande aritmetiken då behandlas på 
ett uttömmande sätt så synliggörs den inneboende algebran och arbetet tjä-
nar som grund för fortsatt formell algebra. I övrigt utgör aritmetiken en 
nödvändig grund i andra delar av matematiken  
Det är viktigt att elever lär sig att behärska basfakta, alltså fakta som 8+7 = 
15, 14 – 6 = 8 och 5 ∙ 8 = 40 under de tidiga skolåren och det finns en hel 
del matematik som kan lyftas fram vid inlärning av dessa basfakta. Detta är 
ett tydligt exempel på att det inte råder någon motsättning mellan de båda 
aspekterna av lärande, förståelse och utantillkunskap, utan att de snarare 
kompletterar varandra och samverkar.  
För att kunna vara delaktig i samhället behöver vi alla ha grundläggande 
matematikkunskaper. Detta poängteras bland annat av Kilpatrick m.fl. 
(2001). Matematisk kompetens kan användas för att uttrycka en samman-
vävning av matematikkunskaper såsom att förstå begrepp, operationer och 
relationer och direkt med flyt kunna utföra operationer. Vidare ingår att 
kunna formulera och lösa problem samt att kunna förklara och motivera 
och se nyttan av matematiken. Kilpatrick m.fl. använder här begreppet 
”Mathematical Proficiency” och de ger följande rekommendationer angå-
ende delar av innehållet: 

• Förstå tiobassystemet och talens namn vilka inte alltid språkligt är 
logiskt uppbyggda.  

• Förstå innebörden i tal skrivna i bråkform och i decimalform och för-
stå samband mellan talen och operationerna i de olika talsystemen. 

• Lära sig basfakta med förståelse 
• Förstå och på ett generellt och effektivt sätt kunna använda algorit-

mer för de fyra räknesätten.  
• Uppskattning och huvudräkning. 
• Grundlig förståelse av och operationer med rationella tal i olika re-

presentationsformer såsom tal i bråkform, tal i decimal och procent. 
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Liknande rekommendationer ges av en annan forskargrupp i USA som har 
försökt att uttrycka en gemensam grundsyn på skolans matematikinnehåll 
och bringa klarhet i viktigt innehåll i ett F – 12 perspektiv (Ball, Ferrini-
Mundy, Kilpatrick, Milgram, Schmid & Richard Schaar, 2005). Några av 
de centrala punkterna som man var överens om rörde även här den grund-
läggande aritmetiken och förståelsen av bråk. Att förstå tal i bråkform är 
nödvändigt för att på djupet förstå förhållande, proportionalitet och procent. 
Bråk är också en nödvändig förkunskap för räkning med tal i decimalform 
och för algebra. 
Det matematikinnehåll som lyfts fram i rapporterna är viktigt för eleven 
såväl i vardagen som för fortsatta studier. Det har dock visat sig att vissa 
elever vid problemlösning visar svag förståelse av grundläggande nume-
riska beräkningar. De kan följa beräkningsprocedurer som de har lärt sig, 
men förstår inte innebörden i procedurerna (Hiebert, 1986; McIntosh, Reys, 
Reys, Bana & Farrell, 1997). Detta grundläggande matematikinnehåll kan 
användas för att förutsäga hur elever kommer att lyckas i framtiden. Kun-
skaper i grundläggande bråkräkning och division i de tidiga skolåren kan 
förutsäga vilka kunskaper elever uppnår i senare årskurser. Det har visat sig 
att kunskaper om bråk vid 10 års ålder är en prediktor för algebrakunskaper 
och andra matematikkunskaper vid 16 års ålder (Siegler, Duncan, Davis-
Kean, Duckworth, Claessens, Engel, Susperreguy & Chen, 2012).  
En studie som visar att tidiga matematikkunskaper är en god prediktor för 
hur väl en elev lyckas senare i såväl matematik som läsförståelse, har fått 
betydelse för att förstärka matematikundervisningen från förskolan till års-
kurs 3. Det går även att se samband mellan tidiga matematikkunskaper och 
resultat på gymnasienivå (Watts, Duncan, Siegler & Davis-Kean, 2014).  
Den grundläggande aritmetiken och bråkräkning har varit föremål för en 
hel del forskning. Fokus har legat på hur elever tänker och räknar och med 
detta som utgångspunkt har elevers missuppfattningar och hur undervisning 
kan planeras beskrivits (Hart, 1984; Kerslake, 1986; Streefland, 1993; 
McIntosh, 2008). Särskilt Kerslake (1986) framhåller vikten av att elever 
förstår bråk som ett tal i ett utvidgat talsystem. Det finns således många 
utmaningar som såväl lärare som elever möter i undervisningen, när det 
gäller grundläggande aritmetik, förståelse av bråkbegreppet och räkning 
med tal i bråkform (Littwiller & Bright, 2002; Clarke, Roche & Mitchell 
2008). 
Det innehåll som inom denna forskning anses utgöra en viktig grund inom 
matematikkunnande är vad som står i fokus även i denna studie. 





 

25 

2 Den didaktiska analysens teoretiska grund 

I detta kapitel redogörs för forskning och utvecklingsarbeten som fokuserar 
på matematikinnehållet i undervisningen. De första avsnitten beskriver 
vilka olika typer av kunskaper en lärare behöver ha för att undervisa i ma-
tematik. De följande avsnitten behandlar Shulmans (1986) Pedagogical 
Content Knowledge, PCK, och den forskning som Ball, Thames och Phelps 
(2008) har bedrivit kring de specifika matematikkunskaper som en lärare 
behöver ha. Ambitionen här är inte att ge en heltäckande forskningsöver-
sikt, utan snarare att uppmärksamma vad lärarkunskap i matematik kan in-
nebära. Därefter beskrivs kort didaktisk ämnesteori och didaktisk ämnes-
analys. Det förra är en teori som ramar in matematiken i skolan och det se-
nare är ett analysverktyg med vilket olika aspekter av matematiska begrepp 
kan synliggöras. 
Föreliggande studie utgör en naturlig fortsättning på tidigare arbeten 
(Löwing, 2002; Löwing, 2004; Skolverket, 2011) och visar hur didaktisk 
ämnesteori kan användas för att förstå den förförståelse som behövs för 
individers lärande inom matematik. Den didaktiska ämnesteorin har visat 
sig vara ett användbart ramverk (Emanuelsson, Fainesilber, Häggström, 
Kullberg, Lindström & Löwing, 2011). Teorin kan användas för att analy-
sera lektioner men även för att utveckla matematikinnehåll, didaktiska äm-
neskunskaper, det vill säga den typ av kunskaper som lärare behöver, och 
som torde rymmas inom det som Shulman (1986) kallar Pedagogical Con-
tent Knowledge, PCK. Didaktiska ämneskunskaper är således professions-
kunskaper inom ämnet som en lärare behöver för att kunna planera, genom-
föra och utvärdera undervisning.  
Enligt skollagens 1 kap 5 § om utformning av utbildning så ska utbildning-
en vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Sverige, 2015). 
Detta innebär förstås att exempelvis undervisning och läromedel skall vara 
utprövade, erfarenhetsmässigt såväl som vetenskapligt, men också att inne-
hållet i undervisningen är vetenskapligt genomlyst. I föreliggande studie 
visas hur en didaktisk analys av skolans matematik kan se ut och hur en 
strukturerad presentation av en sådan analys kan utgöra en grund för dia-
gnostisering av elevers kunskaper och för planering av undervisning. Den 
didaktiska ämnesanalysen står alltså i fokus i detta arbete. Avsikten är att 
visa vari en sådan analys består och hur den kan ges empiriskt stöd, men 
också att peka mot hur en didaktisk analys av undervisningens innehåll kan 
vara ett stöd när det gäller att förstå elevers kunskapsutveckling och, där-
med, för lärarens planering. 
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2.1 Lärares professionskunskaper 
Den avgjort viktigaste kunskapen som en lärare behöver för att kunna 
hjälpa elever att utveckla sitt matematiska kunnande är ämneskunskaperna 
och kunskaper om hur dessa kan undervisas (Gustafsson & Myrberg 2002; 
Hattie, 2009). Förutom egna matematikkunskaper behöver läraren ha pro-
fessionskunskaper i form av didaktiska ämneskunskaper, vilka bildar ut-
gångspunkten för undervisningen. Utöver dessa kunskaper behövs även 
allmänna didaktiska kunskaper. 
Utgående från kursplanen i matematik Lgr11 ska lärare planera sin under-
visning. Detta kräver funktionella didaktiska ämneskunskaper som hjälper 
läraren att urskilja vilka begrepp som är viktiga att undervisa och vilka 
elevuppfattningar som kan accepteras och är utvecklingsbara. I kursplanen 
finns centralt innehåll som eleven ska lära sig men det finns även krav på 
hur eleven ska behärska detta innehåll (SKOLFS 2011:19). Det betyder att 
undervisningsprocessen inte enbart omfattar hur matematiska begrepp 
transformeras till individuella uppfattningar av motsvarande begrepp utan 
även hur dessa begrepp ska relateras till de förmågor som beskrivs i mate-
matikkursplanens inledande syftestext. 
De egna matematikkunskaperna utgör kärnan i lärarens matematikdidak-
tiska kunnande. Utöver ämneskunskaper, adekvata för undervisning av den 
åldersgrupp elever läraren undervisar, behövs didaktiska ämneskunskaper. 
Utgående från dessa grundläggande professionskunskaper avseende mate-
matikämnet, kan läraren planera undervisning, välja arbetssätt, bedöma 
elevens kunskaper med mera. 
 

 
Figur 2.1. Modell av ämnesdidaktik som professionskunskap. 

Hela cylindern (Figur 2.1) åskådliggör ämnesdidaktik som är ett vidare be-
grepp än didaktiska ämneskunskaper som i sin tur vilar på en didaktisk äm-
nesteori. Generella teorier om hur lärare, utgående från givna förutsättning-
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ar såsom mål och resurser, kan designa och utvärdera undervisningen samt 
välja arbetsform och arbetssätt behövs också. Om allt detta är anpassat till 
undervisning i matematik kan det benämnas matematikdidaktik.  
Matematikdidaktik är således ett omfattande territorium där en didaktisk 
ämnesteori för matematikinnehållet är central. Det behövs en teoretisk 
grund för hur innehållet i matematikundervisningen ska väljas och present-
eras för eleverna. Teorin ger även förutsättningar för att kunna göra didak-
tiska ämnesanalyser vilka ligger till grund för att synliggöra vilka förkun-
skaper som behövs för att ha möjlighet att förstå ett speciellt innehåll.  
Oavsett vilka teoretiska utgångspunkter en lärare har, så krävs det att hon 
har didaktiska ämneskunskaper avseende matematik för att kunna orientera 
sig i matematiklandskapet och göra kloka val för undervisningen. Kullberg 
(2010) citerar exempelvis (de Groot, 1965; Bransford, Brown & Cocking, 
2000) ”All experts certainly have discerned more features of the object of 
their expertise then novices”. Vad en person kan uppfatta och urskilja beror 
av egna tidigare kunskaper att referera till. Den som kan mycket om till ex-
empel bilar eller fjärilar har lättare att urskilja modeller, arter, särdrag med 
mera. Detsamma gäller inom matematiken. Didaktisk ämnesanalys kan 
hjälpa lärare att bli varse vilka olika aspekter av ett begrepp som behöver 
exponeras för eleverna så att de ska få en bred bas som grund för att kunna 
bygga vidare från, alltså vad det är en elev behöver förstå för att ha möjlig-
het att förstå fortsättningen. En genomtänkt variation av begreppet som ex-
poneras i undervisningen möjliggör för eleven att bygga upp en förstå-
else/uppfattning som har god överensstämmelse med det matematiska be-
greppet (Häggström, 2008).  
En central del av en didaktisk ämnesteori består i att skapa preliminära och 
utvecklingsbara aspekter av begrepp anpassade till elever i olika åldrar och 
med olika förförståelse. Dessa ska kunna kommuniceras på ett för eleverna 
uppfattbart språk och på ett sådant sätt att språk och begrepp blir successivt 
utvecklingsbara. Samtidigt måste begreppen på alla nivåer kunna användas 
till att tolka och lösa situationer/problem av matematisk natur som uppstår i 
elevernas omvärld.  
En didaktisk ämnesteori kan beskrivas på en rad olika sätt, precis som all 
annan teori. Teorin handlar om att ge läraren ett instrument som möjliggör 
individuella val av ämnesdidaktikens "vad" och "hur". Detta i sin tur ger 
många valmöjligheter i undervisningen som skapar goda förutsättningar för 
elevens fortsatta lärande.  
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2.2 Pedagogical content knowledge. 
När Shulman (1986) och hans kollegor myntade begreppet PCK, pedago-
gical content knowledge, innebar det ett genombrott inom undervisnings-
området. Att lärare behövde förstå ett innehåll på ett speciellt sätt, rönte 
stort intresse världen över. Det Shulman gjorde var att peka på en koppling 
mellan ämneskunskaper och pedagogik. 
Ball, Thames, och Phelbs (2008) skriver emellertid ”However, after two 
decades of work, this bridge between knowledge and practice was still in-
adequately understood and the coherent theoretical framework Shulman 
(1986) called for remained underdeveloped”. Ball m.fl. (2008) menar vi-
dare att trots att termen PCK används frekvent så har innebörden och om-
fattningen (potentialen) behandlats i begränsad omfattning. I slutet av 80-
talet visade forskarvärlden ett stort intresse för de idéer som presenterades 
av Shulman och hans kollegor, men trots att många forskare refererar till 
PCK så har det inte hänt så mycket när det gäller att beskriva innebörden i 
relation till olika innehåll.  
Idén har ännu inte funnit något stabilt teoretiskt ramverk. Parallella arbeten 
mellan och inom olika ämnen pågår, men i många fall refererar man till 
PCK och använder begreppet som om ”its theoretical foundations, concep-
tual distinctions, and empirical testing were already well defined and uni-
versally understood”. I många fall skiljer man inte ut PCK från allmänna 
pedagogiska kunskaper. 
Ett exempel på definitioner av PCK är:  

For example, pedagogical content knowledge has been defined as “the intersec-
tion of knowledge of the subject with knowledge of teaching and learning” (Niess, 
2005, p. 510) or as “that domain of teachers’ knowledge that combines subject 
matter knowledge and knowledge of pedagogy” (Lowery, 2002, p. 69). In even 
broader terms, pedagogical content knowledge is defined simply as “the product 
of transforming subject matter into a form that will facilitate student learning” (de 
Berg & Greive, 1999, p. 20). (Ball m.fl. 2008, s. 394) 

Shulman (1987) skriver att PCK, som utgör kittet mellan ämnesinnehållet 
och pedagogiken, saknades inom lärarutbildningen i USA på den tiden. 
Han menade att det inte räcker för en lärare att själv behärska innehållet, 
utan läraren behöver även förstå ämnets övergripande struktur och regler 
för hur innehållet kan behandlas.  
I samband med undervisning och utveckling av matematikkurser inom lä-
rarutbildningen har utgångspunkten varit att studenterna skulle ta ett lärar-
perspektiv på ett ämnesinnehåll (Löwing, 2006). En lärare har ansvar för att 
möta alla elevers behov och måste därför kunna ta elevernas perspektiv och 
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behärska ett språk som fungerar i klassrummet. Detta är samma tanke-
gångar som Shulman uttrycker. Shulman (1986) skriver vidare att PCK 
också innefattar att förstå vad som gör inlärning av ett speciellt innehåll lätt 
respektive svårt. Han lyfter då fram att elevers uppfattning och förförståelse 
av återkommande grundläggande innehåll är viktigt att känna till och ta 
hänsyn till och att det även ska relateras till ålder och bakgrund. Detta kan 
tolkas som att Shulman talar om betydelsen av förkunskaper.  

2.3 Balls praxisbaserade teori för matematikundervis-
ning. 

Ball m.fl. (2008) menar att innebörden i PCK behöver utvecklas teoretiskt 
och testas empiriskt. Balls ambition har varit att undersöka vilka ämnes-
kunskaper i matematik som en lärare behöver ha för att undervisa i mate-
matik. Detta har forskargrupper runt Ball gjort genom att studera lärare i 
klassrummet och då studera vilket matematikinnehåll de möter. Därigenom 
har forskarna kunnat urskilja och beskriva olika delar av PCK.  
Ball menar att de, till skillnad från andra forskare, har startat sitt arbete ute 
i verksamheten. En vanlig uppfattning är att lärare behöver kunna sitt ämne 
och pedagogiken samt ha kunskaper om läroplan och kursplan. Detta behö-
ver en lärare självklart ha, men vad som behövs mer försöker Balls forskar-
grupp få syn på ute på fältet. De har närmat sig området på två sätt. Dels 
har de gjort videoinspelningar av lektioner. Genom att analysera filmerna 
har de kunnat se vilka återkommande moment och matematikuppgifter som 
läraren måste kunna hantera. Dels har de kartlagt vilka matematikkunskap-
er som behövs för de matematikuppgifter som frekvent undervisas. Genom 
dessa studier har Balls forskargrupp kunnat se mönster i vilka kunskaper 
som krävs av en lärare och på så sätt har kunskaperna inom PCK fördju-
pats. Genom att i analyserna koordinera matematiken med ett pedagogiskt 
perspektiv i de inspelningar som gjorts försöker Ball utforma en praxisba-
serad teori för matematikkunskaper så som de kommer till uttryck i under-
visningen. 
I sitt första forskningsområde, klassrumsstudier, lyfter Ball m. fl. (2008) 
fram hur matematiska idéer konkretiseras och pekar på att detta utgör en 
del inom PCK. En annan professionskunskap som synliggjordes i Balls 
forskning var de speciella nyckelidéer som en lärare samtidigt måste be-
härska, ”key ideas in the content”, och hur elever uppfattar detta innehåll.  
Här ingår även kända missuppfattningar som kan förekomma hos eleverna. 
(Se även Macintosh, 2008.) 
Inom den andra forskningsinriktningen som Ball och hennes forskargrupp 
har arbetat med under åren har de utvecklat ett instrument för att ta reda på 
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hur ett innehåll behöver förstås för att man ska kunna undervisa om det. 
Instrumentet består av, i matematikundervisningen, frekvent förekom-
mande uppgifter. Uppgifterna var subtraktion med lån, alltså av typ 307 – 
198, multiplikation av flersiffriga tal, 123 · 645, och division med tal i 
bråkform, som 1 ¼ delat med ½. Genom att låta lärare arbeta med denna 
typ av uppgifter blev det möjligt att undersöka vilka matematikkunskaper 
som behövdes för undervisning. Dessa uppgifter har även använts av Ma 
(1999) och det är samma typ av uppgifter som har uppmärksammats inom 
svensk lärarutbildning (Kilborn, 1989; Löwing & Kilborn, 2002; Löwing, 
2008). 
Utgående från arbetet med dessa uppgifter synliggörs en viktig underkate-
gori till PCK, nämligen Specialized Content Knowledge, ”pure content 
knowledge unique to the work of teaching”.  
Balls forskargrupp har även funnit att PCK bör kompletteras med ämnes-
specifik kunskap – Subject Matter Knowledge. Det handlar då om den spe-
ciella kunskap inom matematik som en lärare behöver för att kunna för-
klara olika typer av uppgifter för elever. Specialized Content Knowledge, 
utgör en del av innehållet i Subject Matter Knowledge, de två andra delarna 
är Common Content Knowledge och Horizon Content Knowledge. Bortsett 
från detaljer, är det intressant här är att notera att de tydligt markerar att 
lärarkunskaper skiljer sig från Common Content Knowledge, de kunskaper 
som alla behöver ha i matematik. 
Enligt Ball måste läraren själv behärska Common Content Knowledge. När 
de analyserade videoinspelningar av lektioner visade det sig att denna kun-
skap var viktig för läraren. Den andra underkategorin, Specialized Content 
Knowledge, utgörs av de matematikkunskaper som är väsentliga specifikt 
för läraren. Det handlar om hur man kan hantera den matematik som be-
handlas i undervisningen för att därigenom kunna förklara innehållet för 
eleverna. Det kan även vara av intresse för läraren att finna mönster i ele-
vers fel. Vidare utgör Horizon Content Knowledge matematikkunskaper 
som läraren behöver för att se vart deras undervisning ska leda.  
Något som Ball m.fl. lyfter fram är att lärare behöver behärska olika 
aspekter av ett speciellt innehåll. Som exempel tar de subtraktion. 

For instance, it requires understanding different interpretations of the operations 
in ways that students need not explicitly distinguish; it requires appreciating the 
difference between “take-away” and “comparison” models of subtraction and be-
tween “measurement” and “partitive” models of division. (Ball m. fl. 2008, s. 
400). 
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Att kunna handskas med problem av denna typ är rutingöromål som läraren 
måste behärska. Dessa kunskaper har bland andra även Carpenter och Mo-
ser (1984) beskrivit som centrala i sin forskning. 
Exemplet som Ball m. fl. valt, subtraktionen 307 – 168, menar de kanske 
inte är det bästa att använda för att förstå den begreppsliga strukturen i upp-
ställningen. 
De har följande funderingar: 

Should the numerical examples require two regroupings, as in this case, or should 
examples be sequenced from ones requiring no regrouping to ones that require 
several? What about the role of zeros at different points in the procedure? Should 
the example include zeros––or perhaps not at first? Questions such as these, as 
well as those posed in the discussion above, require mathematical reasoning and 
insight, crucial to teaching, yet foreign to most well-educated adults. This is what 
we mean by the special mathematical demands of teaching mathematics. (s. 398) 

Denna typ av sekvensering som hjälp till lärare i undervisningen beskrev 
Johansson och Kilborn redan på 70-talet (Kilborn, 1979), något som ut-
vecklats vidare i arbetet med Diamantdiagnoserna (Skolverket, 2013a). 
Genom att kartlägga de matematikkunskaper som en lärare behöver ha, 
fann Balls forskargrupp att det är centralt för läraren att på djupet förstå den 
matematik som tas upp i kursplanen för att kunna planera och genomföra 
undervisning. Här överlappar de beskrivningar som ges av Knowledge of 
Content and Curriculum, och Horizon Content Knowledge, delvis varandra 
och sådana kunskaper återfinns inom båda dessa områden. 
Ball lyfter vid flera tillfällen fram att ”Our theory is framed in relation to 
practice”. Den forskning som de har som grund för sin teori har strävat ef-
ter att synliggöra delar i den komplexa undervisningssituationen. 

We want to understand the mathematical reasoning that underlies the decisions 
and moves made in teaching. The questions we pose in our measures of mathe-
matical knowledge for teaching are designed to situate knowledge in the context 
of its use, but how such knowledge is actually used and what features of pedagog-
ical thinking shape its use remain tacit and unexamined. (Ball m. fl. 2008, s.403) 

Detta är viktiga aspekter av lärarkunskaper som de vill fördjupa sig i. Fors-
kargruppen diskuterar även i vilken mån den teori de börjat utveckla är kul-
turberoende eller påverkas av lärares undervisningsstil. De tror emellertid 
inte att det är så, utan att de kunskaper de beskriver, som läraren behöver 
ha, är allmängiltiga.  Ett exempel de tar upp är att oavsett om läraren arbe-
tar i en hel klass eller rättar hemuppgifter behöver de försöka förstå hur 
eleven tänker. Vidare menar de att uppgifter till prov och bedömning är 
kärnverksamhet i lärarens undervisning och därför förekommer i olika kul-
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turer. Se vidare artiklar i temanumret Nomad, Volume 19, no 3-4, oktober 
2014. 

2.4 Didaktisk ämnesteori 
Didaktisk ämnesteori behandlar hur en individ kan tillägna sig ämneskun-
skaper i en given situation. Ett led i denna teori är att beskriva matematiken 
som sådan, det vill säga den matematiska begreppsapparaten, utifrån ett 
lärandeperspektiv, till skillnad från en beskrivning utifrån ett logiskt eller 
ett inommatematiskt eller ett filosofiskt perspektiv, vilket också är möjligt. 
I denna studie beskrivs hur didaktiska ämnesanalyser, en del i den didak-
tiska ämnesteorin, ligger till grund för konstruktioner av strukturer inom 
och mellan matematiska begrepp. Analyserna leder till förkunskapsstruk-
turer som kan bidra till att synliggöra progressionen inom matematikunder-
visningen. Dessa strukturer ligger även till grund för konstruktionen av di-
agnosmaterialet Diamant (Skolverket, 2013a), ett nationellt bedömnings-
stöd. Diamantdiagnoserna beskrivs i kapitel 3, den didaktiska ämnesana-
lysen presenteras i detalj i kapitel 4 och resultaten av kartläggningar som 
gjorts med hjälp av diagnoserna redovisas i kapitel 5. 
Under mer än 30 års forskning inom matematikdidaktik har forskare be-
skrivit hur elever tänker i matematik i olika situationer och om olika mate-
matikinnehåll. Exempel på forskning inom grundläggande matematikkun-
skaper som involverar teoretiska analyser av empirisk data, är Gelman och 
Gallistel, (1978), Kilborn, (1979) och Carpenter, Moser och Romberg, 
(1982). En mer omfattande strukturerad bild av hur skolans matematikin-
nehåll hänger samman saknas emellertid. En didaktisk karta över det ma-
tematiska landskapet som beskriver innehållet i skolans matematik skulle 
dock kunna hjälpa lärare att utveckla sin undervisning.  
I mitten av 1980-talet beskrevs idéer om utbildningsvetenskapliga teorier 
för skolämnena och då hur en teori för skolmatematiken skulle kunna se ut 
(Marton, 1986). 

Det är vår uppfattning att den grundläggande orsaken till dessa skillnader i val av 
innehåll ligger i det faktum att vi saknar en didaktisk ämnesteori, en ämnesteori 
för skolämnet matematik. Denna teori går inte att härleda ur den akademiska di-
sciplinen matematik.. … (s. 92) 

En didaktisk ämnesteori för skolämnet matematik går heller inte att härleda från 
erfarenheter av några begränsade fenomen, som man ofta arbetar med inom den 
pedagogiska och inlärningspsykologiska forskningen…. Istället behöver vi en te-
ori som innehåller omvärldsrelaterade kunskapsstrukturer och som samtidigt är 
väl anpassad till kunskaper om hur lärare och elever uppfattar detta innehåll. (Jo-
hansson & Kilborn,1986, s. 93) 
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En didaktisk ämnesteori för matematikundervisning har senare utvecklats 
och knutits till internationell forskning (Löwing, 2002).  
Schulman (1986) har uttryckt att det inom skola och utbildning ställs krav 
på PCK, en syn på lärarkunskap som utgör grundtankar i teorier för mate-
matikundervisning (Leinhart, Putnam, Stein & Baxter, 1991; Kanes & Nis-
bet, 1996; Ball & Bass, 2000; Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). 
Grundtankarna inom denna typ av teoribildning hämtas från såväl ämnet 
matematik som från det pedagogiska fältet. Dessa bör bygga på ett förhål-
lande mellan ämnet matematik och hur inlärning av matematik går till.  
Avsikten med den didaktiska ämnesteorin (Löwing, 2002) är därför att be-
skriva, systematisera och förutsäga vilket matematikinnehåll elever i olika 
åldrar kan tillgodogöra sig och att utgöra en teoretisk grund för att analy-
sera, planera och bedöma undervisning i en vidare mening. En sådan teore-
tisk grund inkluderar, men definieras troligen inte av, följande: 
§ Kunskap om matematikens interna, eller logiska, struktur 
§ Kunskap om matematikens didaktiska struktur 
§ Kunskap om matematikens historiska utveckling, såväl inom som utom 

skolan 
§ Kunskap om matematikens tillämpbarhet och dess begränsningar 
§ Kunskap om kulturella, språkliga och sociala aspekter av matematiken 

och dess lärprocesser 
§ Kunskap om lärande- och undervisningsteorier 
§ Kunskap om såväl formell som informell kommunikation av matematik 
§ Kunskap om hur lärare och elever tänker kring matematik. 
Den didaktiska ämnesteorin är delvis empiriskt grundad och tar bland annat 
sin utgångspunkt i forskning om individers lärande och möjlighet att tillgo-
dogöra sig olika typer av matematikinnehåll. En kärna i den didaktiska äm-
nesteorin är även den didaktiska ämnesanalysen, där matematikinnehåll 
studeras, beskrivs och struktureras ur ett didaktiskt perspektiv.  
Denna teori har som syfte att systematisera och förklara kunskaper om in-
dividens möjligheter att tillgodogöra sig matematiska kunskaper. Teorin 
avser även att utgöra grund för förenklade matematiska förklaringsmodeller 
som kan uppfattas av elever i olika åldrar och för hur ett matematiskt be-
grepp som behandlas på ett sätt successivt kan transponeras och efter indi-
viduella behov göras allt mer stringent. 
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2.5 Matematiska begrepp och elevers uppfattningar 
Det krävs kunskaper om matematiska begrepp och beräkningsmetoder för 
att kunna förstå och bearbeta matematiska uppgifter och för att lösa pro-
blem av olika slag. Vissa av dessa matematiska uppgifter och problem kan 
vara enkla och konkret formulerade vardagsproblem, andra kan vara ab-
strakta och mer komplexa. Alla individer bör kunna lösa, var och en på sin 
kunskapsnivå, för dem relevanta matematiska problem med någon accepta-
bel matematisk metod som bygger på för dem uppfattbara begrepp. Detta 
innebär att de begrepp som eleverna möter i skolan inte kan vara konstanta 
över tid utan att de efter hand som eleverna utvecklar sitt matematikkun-
nande ska förfinas och göras allt mer generella och abstrakta. De förkla-
ringar av begrepp som eleverna möter under de första skolåren är således 
preliminära och, matematiskt sett, ofullständiga. Samtidigt måste dessa för-
klaringsmodeller vara sådana att de är tillräckligt matematiskt korrekta för 
att de på relevant kognitiv nivå ska kunna ligga till grund för matematiska 
metoder som är användbara vid problemlösning. Marton och Booth (2000) 
beskriver motsvarande tankar så här: 

Ur vår synvinkel går lärande i regel framåt från en odifferentierad och mindre 
sammanhängande förståelse av helheten till en ökad differentiering och integrat-
ion av helheten och dess beståndsdelar. På så sätt framskrider lärandet inte så 
mycket från delar till helheter utan från helheter till helheter. (s. 10) 

Ett matematiskt begrepp kan uttryckas och förstås på flera olika sätt. Det 
kan i ett första steg beskrivas på en konkret nivå och vara funktionellt i ett 
begränsat talområde. Därefter kan det efter hand formuleras allt mer ab-
strakt och generellt beroende på elevernas behov och förmåga att abstra-
hera. Detta är en syn som genomsyrar van Hieles (1986) analys av geomet-
riska begrepp i de så kallade van Hielenivåerna. Van Hiele beskriver hur 
man med succesivt ökande abstraktion kan beskriva olika geometriska be-
grepp. 
Under sina tidiga levnadsår utvecklar barn en första uppfattning om mate-
matiken och dess strukturer. Gelman och Gallistel (1978) beskriver med 
hjälp av fem principer barns grundläggande taluppfattning. Carpenter och 
Moser, (1984) beskriver hur de grundläggande additionerna och subtrakt-
ionerna utförs av små barn. Denna inledande förståelse av matematiken är 
ur barnets synvinkel en helhet, men är relativt det matematiska begreppet 
preliminär. Efter hand som barnet tillägnar sig fler matematiska begrepp, 
och fördjupar sin förståelse av dem, sker omvärderingar av och förändring-
ar i kunnandet.  
Med hjälp av ramverket didaktisk ämnesteori kan man, utgående från 
denna syn på begreppsutveckling, ge struktur åt elevernas lärande och även 
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beskriva hur elevens matematiska tänkande kan gå från en förståelse av ett 
begrepp till en mer utvecklad förståelse av begreppet. Eleven förstår be-
greppet på den nivå den klarar av. Som lärare måste man vara medveten 
om vilka delar de olika begreppen består av, för att kunna stödja elevens 
lärande. 
Detta betyder att inom matematikdidaktiken bör inte ett matematiskt be-
grepp uppfattas som något konstant och absolut. Begreppen bör i stället 
byggas upp successivt från enklare och mer konkret förankrade begrepp, 
till abstrakta och mer generella. Med hjälp av didaktisk ämnesanalys kan 
man skapa en struktur för hur denna väg mellan olika begreppsnivåer kan 
se ut och vilka förkunskaper, termer och delbegrepp, som krävs för att gå 
från en förståelse av ett begrepp till en annan, mer fördjupad, förståelse, 
alltså från enklare till mer komplexa begreppsnivåer.  

Exempel 
Här illustreras hur ett aritmetiskt begrepp, i detta fall multiplikation, ut-
vecklas i undervisningen. Multiplikation kan på begreppsnivå 1 beskrivas 
som upprepad addition. När begreppet ska utvecklas vidare till multiplikat-
ion med tvåsiffriga tal krävs för effektiva beräkningsstrategier, nya förkun-
skaper i form av termer, regler och räknelagar inom ett utvidgat talområde. 
Dessa förkunskaper markeras i Figur 2.2 med cirklar. Inom begreppsnivå 2, 
multiplikation med tvåsiffriga tal, kan man med hjälp av räknelagarna ut-
veckla multiplikationsstrategier för skriftlig räkning och huvudräkning. 
Dessa går utöver den ursprungliga modellen med multiplikation som upp-
repad addition, även om modellen fortfarande duger på ett abstrakt plan. 
Nästa begreppsnivå 3 kan omfatta multiplikation av rationella tal, vilket 
kräver nya förkunskaper inom ett utvidgat talområde. Här krävs dessutom 
en omtolkning av multiplikation till något annat. Produkten av två bråk kan 
inte längre ses som upprepad addition, utan kanske i stället som en karte-
sisk produkt. När talområdet utvidgas till negativa tal eller när multiplikat-
ion ska förstås i mer komplexa sammanhang, krävs förståelse på ytterligare 
nivåer. 
 
   

  
 

 
 
Figur 2.2. Modell av utveckling av matematiska begrepp.    
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Figur 2.2 beskriver alltså hur ett matematiskt begrepp successivt utvecklas 
och fördjupas samtidigt som begreppet är användbart vid problemlösning 
på lämplig nivå. En illustration av detta är att koppla begreppet multiplikat-
ion till problemlösning inom geometri – fyrhörningars area:  
§ På begreppsnivå 1 är det möjligt att lösa problem som ”Beräkna arean 

av en rektangel med sidorna 3 cm och 4 cm”. Arean beräknas med hjälp 
av formeln 𝐴 = 𝑏 ∙ ℎ. Den tecknas 𝐴 = 4 ∙ 3 och multiplikationen kan 
här räknas ut med hjälp av upprepad addition 3 + 3 + 3 + 3.  

Modellen upprepad addition går bra att använda vid denna typ av beräkning 
men är inte funktionell vid multiplikation av tvåsiffriga tal.   
§ På begreppsnivå 2 är det fortfarande multiplikationsbegreppet som är i 

fokus men nu är de ingående talen tvåsiffriga. Uppgiften gäller fortfa-
rande arean av en rektangel: Beräkna arean av en rektangel med sidorna 
16 cm och 24 cm. Nu är upprepad addition inte funktionellt. Med hjälp 
av den distributiva lagen kan beräkningen utföras på en rad olika sätt 
skriftligt i en uppställning eller med huvudräkning. Vid beräkningen 
𝐴 = 16 ∙ 24 ingår olika deloperationer som med hjälp av räknelagarna 
kan beskrivas på följande sätt: (10 + 6) · 24 = 10 · 24 + 6 · 24 = 10 · 20 
+ 10 · 4 + 6 · 20 + 6 · 4. För att utföra dessa deloperationer krävs kun-
skaper i basfakta som 6 · 4. Vid huvudräkning går det till exempel att 
använda följande strategi:    16 · 24 = 16 · 25 – 16 · 1, som med hjälp av 
den associativa lagen kan beräknas som 4 · (4 · 25) – 16 = 400 – 16.  

Den typ av beräkningar som används här är generella och kan användas för 
multiplikationer, med såväl tvåsiffriga som tresiffriga naturliga tal. 
§ På begreppsnivå 3 är de ingående talen givna i bråkform vid areaberäk-

ningen: Beräkna arean av en rektangel med sidorna  2 !
!
  cm och 1 !  

!    
cm. 

Vid denna beräkning krävs kunskaper inom ett utvidgat talområde, de 
rationella talen, och en annan definition av räknesättet multiplikation:  
2 !
!
∙ 1 !

!
= !

!
∙ !
!
 . 

Exemplet visar hur problemlösning är kopplad till begrepp, i det här fallet 
aritmetiska begrepp, som krävs för lösandet, men även till ett geometriskt 
begrepp, area. Ju högre begreppsnivå, desto mer komplexa problem går att 
lösa.  
Det finns således ett "objektivt" begrepp multiplikation som är det begrepp 
eleverna skall förstå i slutändan och lärandet består i att elevernas uppfatt-
ning av begreppet multiplikation skall närma sig detta begrepp så mycket 
som möjligt. På vägen duger elevernas mindre utvecklade begrepp till pro-
blemlösning och resonemang inom begränsade områden (t.ex. begränsade 
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talområden) och dessa områden kan vidgas i takt med att elevernas uppfatt-
ning av begreppet utvecklas.  
Det är samtidigt viktigt att skilja mellan de matematiska begreppen på olika 
nivåer i utvecklingen (fördjupningen) och hur olika individer uppfattar eller 
förmår uppfatta motsvarande begrepp. Detta illustreras nedan (Figur 2.3).  
Undervisningen innehåll Individers uppfattningar 
 
 
 

 
 

 

Figur 2.3.  Modell av utveckling av begrepp och individers uppfattningar av motsvarande be-
grepp. 

Till vänster i Figur 2.3 beskrivs det matematiska begreppet på olika ut-
vecklingsnivåer, olika aspekter av begreppet. Genom didaktisk ämnesana-
lys kan dessa aspekter beskrivas och struktureras.  
I undervisningsprocessen behandlas begreppet på nivå A+1, och resultatet 
blir att elever uppfattar eller förstår begreppet på olika sätt. I figuren besk-
rivs det aktuella begreppet på två nivåer och mot varje sådan nivå svarar 
olika elevuppfattningar (till höger i Figur 2.3). Målet är att de olika elever-
nas uppfattningar så nära som möjligt skall överensstämma med motsva-
rande begrepp. Skillnaden mellan begrepp och elevens uppfattning av be-
greppet beror på hur begreppet lyfts fram i undervisningen och elevens 
möjlighet att förstå det. Genom att på detta sätt skilja mellan undervisning-
ens innehåll (begrepp), undervisningsprocessen och elevers uppfattningar 
av det undervisade begreppet får man ett instrument med vars hjälp man 
kan analysera undervisningens kvalitet. 
Figur 2.3 visar inte bara hur olika begreppsnivåer hänger ihop och i vilken 
utsträckning eleven har uppfattat motsvarande begrepp. Den visar även 
undervisningsprocessen som ligger emellan och som omfattar planering, 
presentation av innehåll, arbetsformer, arbetssätt med mera. Undervis-
ningsprocessen har stor betydelse för elevers möjligheter att uppfatta be-
grepp som undervisas (Niss 1994; Kilpatrick m.fl, 2001; Hattie 2009). 
Ett exempel på hur en mindre god relation mellan begreppet och elevens 
uppfattning av motsvarande begrepp kan leda till onödiga missuppfattning-
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ar beskriver Riesbeck (2008) i sin avhandling. Elever i studien resonerar 
om hur de skall tillämpa matematiska modeller. 

Eleverna lyckas i vår studie inte med att hålla isär de olika resonemangskedjorna. 
Eleverna reder inte ut hur logiken ser ut och vilka argument som är giltiga i ett gi-
vet ögonblick. Istället anförs skäl, belägg eller information hörande till olika ma-
tematiska modeller utan att man frågar sig om just den aktuella modellen kan ta 
hänsyn till detta. (s.227)    

Enligt syftestexten i kursplanen för matematik i Lgr11, beskrivs målen att 
utveckla just denna typ av förmågor, att kunna se samband och resonera 
kring dem. Förutsättningen för att klara detta är att eleverna har förstått be-
greppet på ett adekvat sätt eller att diskussionen leder till att eleverna upp-
fattar begreppet på ett adekvat sätt. Det är lärarens ansvar att detta blir möj-
ligt. 

2.6 Didaktisk ämnesanalys. 
Den begreppsliga strukturen som beskrevs i förra avsnittet kan utvecklas 
med hjälp av en didaktisk ämnesanalys. Vid denna typ av didaktisk analys 
framträder såväl de olika begreppsnivåerna som de förkunskaper och del-
kunskaper som krävs för att gå från en begreppsnivå till nästa. En analys av 
matematiken ur ett didaktiskt perspektiv är en nödvändig förutsättning för 
att avgöra vilka vägar som är möjliga för en elev att följa i lärandeproces-
sen, samt förstå vilka konceptuella samband som möjliggör eller begränsar 
denna process. 
I exemplet i det tidigare avsnittet fokuserades begreppet multiplikation och 
det geometriska begreppet, arean av en rektangel, hölls konstant. I detta 
avsnitt analyseras areaberäkning av två olika fyrhörningar. Dessa areabe-
räkningar ligger på olika begreppsnivåer i och med att komplexiteten ökar 
genom de nödvändiga förkunskaper avseende begrepp och aritmetik som 
behövs för förståelsen. 
Den didaktiska ämnesanalysen består i att utreda matematikens didaktiska 
struktur. Med denna struktur menas de didaktiska relationer som råder mel-
lan olika aspekter inom ett begrepp och mellan olika matematiska begrepp. 
Att analysera matematiken didaktiskt är inte detsamma som att analysera 
matematiken ur ett logiskt eller ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Det är 
inte heller detsamma som att analysera matematiken ur matematikerns (the 
working mathematican) perspektiv. Den didaktiska analysen avser att besk-
riva matematik ur ett lärande- och undervisandeperspektiv. 
Didaktisk ämnesanalys av ett innehåll kan göras av enskilda begrepp eller 
av hela matematikområden. Resultatet kan tolkas som en didaktisk karta 
över olika aspekter av ett begrepp eller samband mellan olika begrepp. 
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Denna karta kan utgöra grund för att se kvaliteter i elevens matematikkun-
nande.  
Nedan ges två enkla exempel på didaktisk ämnesanalys på begreppsnivå, 
beräkning av arean av en parallellogram och av ett parallelltrapets. Ut-
gångspunkten är vad eleven redan behöver förstå, för att ha möjlighet att 
förstå den nya areaberäkningen.  
Förutsättningen för att kunna resonera om parallellogrammens och paral-
lelltrapetsets area är att eleven behärskar ett antal begrepp samt förstår 
olika samband mellan dem. För att resonera om parallellogrammens area 
krävs att eleven behärskar följande begrepp: area, bas, diagonal, höjd, hörn, 
normal, parallell, parallellogram, punkt, rektangel, sida, sträcka, triangel, 
vinkel, vinkelrät. Eleven ska dessutom behärska en bildlig representations-
form (Figur 2.4).  
 
 
 
 
 
 

Figur 2.4. Ett sätt att visualisera att arean av en parallellogram är samma som arean av en rek-
tangel med samma bas och höjd. 

Bland nödvändiga förkunskaper ingår även att eleven har förstått area på ett 
sådant sätt att hon har en utvecklingsbar tankemodell. Det är en hjälp att 
kunna tänka på area som rutor, cm2, vilka täcker ytan. Vidare bör eleven 
tidigt ha förstått att area kan konserveras (Piaget, 1960), alltså kan flyttas 
runt utan att den ändras. Parallellogrammen till vänster i Figur 2.4 kan inte 
direkt relateras till en tidigare känd area. Om eleven däremot betraktar Fi-
guren till höger som täcks av ett rutmönster, kan den triangel som framträ-
der till höger i parallellogrammen flyttas till vänster sida. På så sätt kan pa-
rallellogrammens area jämföras med arean av en rektangel med samma bas 
och samma höjd. Rektangelns area förutsätts vara känd för eleven och pa-
rallellogrammens area bestäms alltså på samma sätt. Resonemanget ovan 
måste utvidgas för att vara generellt giltigt och även omfatta parallello-
grammer som till exempel den i Figur 2.5.  
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Figur 2.5. Parallellogram. 

När det gäller parallelltrapetsets area (Figur 2.6) krävs att eleven behärskar 
begrepp som area, bas, diagonal, höjd, hörn, normal, parallell, parallelltra-
pets, punkt, sida, sträcka, triangel, vinkel, vinkelrät. 

          
Figur 2.6. Ett parallelltrapets. 

För att kunna resonera kring de beräkningar som ska göras och samtidigt 
förstå att formeln är generell, krävs att eleven har abstraherat sin kunskap, 
alltså har lärt dig att tänka och resonera kring begreppen. Det innebär till 
exempel att eleven inte behöver använda sig av synliga rutmönster som 
stöd i areaberäkningen. 
Beräkningarna kräver att eleven behärskar multiplikation, division, priorite-
ringsregler och parenteser samt har kunskaper i algebra. Ett sätt att be-
stämma arean av ett parallelltrapets är att dela upp den i trianglar vars area 
förutsätts att eleverna kan beräkna. Parallelltrapetset, (Figur 2.6), har med 
hjälp av en diagonal delats upp i två trianglar, A och B, vars areor är:  

A =  !!∙!
!

,    B =  !!∙!
!

 

Vid beräkningen av parallelltrapetsets area måste eleven även kunna an-
vända sig av den distributiva lagen och den kommutativa lagen för att för-
enkla och utföra nödvändiga beräkningar.  Exempelvis ska eleven kunna 
bryta ut en faktor, som i 3a + 4a = a(3 + 4).  

Parallelltrapetsets area blir då  A + B = !!∙!
!
+   !!∙!

!
 =  !∙(!!!  !!)

!
 

Denna typ av analys gör det möjligt att överblicka vad som ska tas upp i 
undervisningen och vilka förkunskaper eleverna behöver ha för den aktu-
ella undervisningen. Det blir även möjligt att bedöma elevens aktuella kun-
skaper, och använda informationen formativt i den fortsatta undervisning-
en. 
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En didaktisk ämnesanalys av det beskrivna slaget hjälper lärare att få syn 
på de aspekter som behövs för att behärska ett visst begrepp, den didaktiska 
kartan. Analysen synliggör vad som är möjligt att resonera om, vilka egen-
skaper som är relevanta för figuren i fråga samt innebörden i begreppen 
och samband mellan olika begrepp som används.  Den didaktiska ämnes-
analysen kan även synliggöra en progression i undervisningen upp genom 
årskurserna, något som behandlas mer ingående i kapitel 4 nedan. 

2.7 Den didaktiska ämnesteorin testas kontinuerligt 
Tanken bakom en didaktisk ämnesteori är att med dess hjälp samla kunskap 
och erfarenheter så att val av innehållet i skolans matematikundervisning 
och metoder att presentera det, inte endast grundas på enbart empiri utan 
även bygger på teori. Med teorins hjälp gäller det att inte enbart konstatera 
fakta utan även förklara givna fakta och förutsäga nya. Denna typ av teori 
kan sägas vara empirisk eftersom den delvis är baserad på praktiska erfa-
renheter, till skillnad från teorier som är helt deduktiva såsom matematiken 
och logiken.   
Med hjälp av olika uppgifter går det att beskriva hur man kan systematisera 
och konkretisera didaktiska matematikkunskaper. För att inhämta kvantita-
tiv information gällande lösningsfrekvenser för olika uppgifter användes en 
diagnos framtagen genom didaktisk ämnesanalys. Syftet med denna typ av 
kartläggning är att undersöka i vilken utsträckning elever i olika åldrar be-
härskar ett innehåll. Som exempel tas division av tal i bråkform. 

Uppgiften  !
!
3 hade en lösningsfrekvens på 33% i skolår 8 och 44% i års-

kurs 1 på gymnasiet, medan uppgiften !
!

!
!
 hade en lösningsfrekvens på 

endast 17% i skolår 8 och 33% i årskurs 1 på gymnasiet. 
Vid analys av lösningsfrekvenserna framträder bland annat hur vanligt ett 
visst fel är. Den skriftliga kartläggningen följs sedan upp med så kallade 
kliniska intervjuer (Piaget, 1952) för att synliggöra de kvalitativa orsakerna 
till att elever inte klarar att lösa uppgiften. Dessa intervjuer visar att de ele-
ver som löser uppgifterna korrekt i allmänhet använder sig av en formel 
med följande innebörd: För att utföra divisionen !

!
 /3 ska nämnaren inverte-

ras och därefter byts divisionstecknet ut mot ett multiplikationstecken. 
Denna teknik ger !

!
 /3 = !

!
∙ !
!
 , vilket är en av flera möjliga tekniker för att 

lösa uppgiften.  
Vid intervjuerna framkommer att ytterst få elever förstår varför denna tek-
nik fungerar. Att de kan lösa uppgiften handlar alltså inte om en matema-
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tisk insikt utan om en ren manipulation av siffror enligt en inlärd teknik. 
För dem som inte kan lösa uppgiften är orsaken ofta att de har glömt tekni-
ken. Eftersom de flesta av eleverna inte heller har någon konkret upp-
fattning om operationens innebörd, eller har någon metafor att falla tillbaka 
på, så kan de inte rekonstruera tekniken eller finna alternativa lösningsstra-
tegier. Det här är ett exempel på hur man inom en matematikdidaktisk teori 
kan samla in och systematisera kunskap i avsikt att kunna förklara orsaker-
na till aktuella fenomen.  
Nästa steg i en teoriprövning kan bestå i att man söker och analyserar olika 
sätt att förklara denna operation för eleverna så att den blir lättare att förstå. 
En källa för detta är matematikens historia, där man ofta kan finna enkla 
lösningar som inte har tagit omvägen över algebran. Mot denna bakgrund 
kan man uppfatta bråket !

!
 som att det består av 6 stycken av enheten fem-

tedel. Ur det perspektivet kan den nyss beskrivna uppgiften tolkas som en 
uppdelning av 6 enheter, femtedelar, i 3 delar. Svaret blir då 2 enheter, 
alltså 2 ∙ !

!
= !

!
 . Detta är en alternativ typ av förklaring. Denna kunskap kan 

nu användas som en del i en struktur som tillsammans bidrar till att syste-
matisera och förutsäga fler fenomen inom matematikundervisningen, till 
exempel vad som blir följden av olika sätt att presentera ett visst matema-
tikinnehåll. En annan fördel med denna förklaringsmodell är att den lätt 
kan konkretiseras, vilket kan bidra till en djupare förståelse av divisionen, 
även om många elever senare kommer att använda tekniken ovan som gör 
beräkningen snabb och effektiv och är nödvändig inom algebran. Men utan 
förståelse kan matematiken verka som rent trolleri. 

Den andra uppgiften där lösningsfrekvensen presenterades ovan är  !
!
/ !
!
 ,

 där det finns ett bråk även i nämnaren. Intervjuerna visar att de flesta ele-
verna tänkte att de skulle dela  !

!
  på  !

!
  personer (dela !

!
  i  !

!
  högar). Anled-

ningen till att de tänker sig en sådan strategi är att de under tidigare skolår 
lärt sig division som likadelning. En lämpligare strategi kan i stället vara ett 
tänka innehållsdivision. Då man frågat hur många ”kvartar” som finns (in-
nehålls) i 3 kvartar visar det sig att de flesta elever direkt kunde ge svaret 3. 
Kunskap om tänkande som kallas innehållsdivision får man genom att stu-
dera svensk skolhistoria (Nilsson & Wigforss,1951). Detta är också exem-
pel på hur man kan söka och systematisera kunskap i avsikt att förklara 
vissa fenomen och förutsäga andra. Med denna insikt och genom en syste-
matisk planering av undervisningen kan man förebygga svårigheter som 
elever skulle kunna hamna i senare. 
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Det vetande som framkommer genom systematiska test och intervjuer som 
beskrivits ovan måste kompletteras med kunskaper om vilka förkunskaper 
som krävs för att kunna uppfatta de beskrivna strategierna. Förkunskaperna 
kan synliggöras genom didaktisk ämnesanalys som beskrivits tidigare. Till 
detta kommer att det innehåll som eleverna ska förstå måste kunna kom-
municeras med olika individer. Det betyder i sin tur att man måste analy-
sera såväl det språk som kan eller bör användas, som de konkretiserings-
modeller och metaforer som leder till förståelse av den aktuella kunskapen. 
Man kan sammanfatta teoriuppbyggnaden så här: Genom att utföra studier 
av ovan beskrivna slag och analysera hur olika uppgifter är uppbyggda och 
vilka strategier elever använder för att lösa uppgifterna, kan man efter hand 
systematisera de vunna erfarenheterna. Denna kunskap kan därefter använ-
das till att analysera hur olika problem som elever får uppstår, för att för-
utse problemen och därmed undvika att de uppstår. Eftersom det territo-
rium som beskrivs är skolans matematikundervisning, så är det naturligt att 
relevanta exempel på teorins styrka och användbarhet kopplas till detta ter-
ritorium. Det är innehållet för uppbyggnaden av elevers matematikkun-
skaper som utgör objektet för den didaktiska ämnesteorin.
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3 Konstruktion av Diamantdiagnoserna 

Kapitlet inleds med en kort tillbakablick. Därefter presenteras det bakom-
liggande teoretiska ramverk som ligger till grund för konstruktionen av Di-
amantdiagnoserna. Begreppet kunskapsdiagnos problematiseras och valet 
av matematikinnehåll i diagnoserna motiveras.  

3.1 Tillbakablick 
DIAMANT (DIAgnoser i MAtematik NaTionella) är ett diagnosmaterial som 
har konstruerats på uppdrag av Skolverket. Bakom materialet står, förutom 
denna studies författare, Christian Bennet, Marie Fredriksson och Susanne 
Frisk. Diagnosmaterial är ett bedömningsstöd avsett att hjälpa lärare att 
följa elevers kunskapsutveckling i matematik. Materialet består av 127 dia-
gnoser, avsedda för grundskolans årskurser F - 9. Syftet är i huvudsak for-
mativt och diagnoserna kan ge ett underlag för planering av undervisning 
så att denna blir välstrukturerad och därmed ger eleven möjlighet att få 
kontinuitet i sitt lärande. På så sätt kan diagnoserna utgöra ett stöd för lära-
ren att skapa goda förutsättningar för eleven att utveckla de kunskaper och 
förmågor som kursplanen beskriver. Diagnoserna syftar till att säkerställa 
att eleverna har verktyg i form av de begrepp, metoder och färdigheter som 
behövs för att utveckla ett matematiskt kunnande. 
Uppdraget inleddes 2005 och gällde initialt ett diagnostiskt material avsett 
för grundskolans fem första år. Detta material var klart 2007, men publice-
rades inte förrän våren 2009, då mål att uppnå även fanns för årskurs 3. I 
samband med införandet av den nya läroplanen, Lgr11, reviderades dia-
gnosmaterialet och utvidgades till att gälla även årskurs 6. Därefter kom 
ytterligare tilläggsuppdrag att göra diagnosmaterial för hela grundskolan 
till och med årskurs 9. Konstruktionsarbetet har således skett i tre olika 
omgångar under åren 2005 - 2012 och var klart i sin helhet i februari 2013.  
Diamant utgör en länk i kedjan av styrdokument – kursplaner, kommen-
tarmaterial, nationella prov och bedömningsmaterial – som Skolverket er-
bjuder.  
Skolverkets uppdrag innebar att ta fram ett material som skulle: 
§ Diagnostisera elevernas starka och svaga sidor. 
§ Visa hur långt eleven nått i sin kunskapsutveckling mot kursplanens 

(uppnåendemål) kunskapskrav. Ange vilka tidpunkter för avstämning 
som bedöms lämpliga före de redan fastställda uppnåendemålen i år 5 i 
grundskolan och årskurs 6 i specialskolan samt varför just dessa tid-
punkter valt. 
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§ Ge läraren analysverktyg för att kartlägga elevens förkunskaper och 
brister inom det aktuella kunskapsområdet. 

§ Ge läraren exempel på olika sätt att åtgärda konstaterade brister. 
§ På ett tydligt sätt beskriva hur materialet kan användas i undervisningen. 
De teoretiska utgångspunkterna för utformningen av materialet skulle besk-
rivas och en så noggrann beskrivning som möjligt av konstruktionen av det 
färdiga materialet efterfrågades också. Vidare fanns en ambition att priori-
tera elektronisk distribution när det gällde hur materialet skulle erbjudas till 
lärare. 

3.2 Formativ bedömning 
Som tidigare nämnts, är det övergripande syftet med kunskapsdiagnoser att 
lärare med dess hjälp skall kunna följa elevernas kunskapsutveckling. Där-
för krävs att diagnoserna är uppbyggda på ett sådant sätt att det utifrån test-
resultaten med så god exakthet som möjligt går att avgöra vilka kunskaper 
en elev har respektive inte har. Denna information utgör sedan stöd vid 
planering av undervisning. Diagnostisering är således tänkt att utgöra en 
naturlig del av skolarbetet och vara ett redskap som används i formativt 
syften för planering av elevers fortsatta lärande.  
De kunskaper eleverna bygger upp under de första skolåren kan betraktas 
som en hierarkiskt uppbyggd struktur, men denna struktur består av en rad 
olika delar. Eftersom dessa delar är relaterade till varandra så är det önsk-
värt att varje sådan del av ett innehåll kan diagnostiseras. Det räcker att en 
av delarna saknas för att helheten skall gå förlorad och eleven få svårt att 
förstå innebörden i nya begrepp. Diagnoserna måste därför kunna ges till 
hela klassen/gruppen eller individuellt och då i sin helhet eller i form av 
utvalda delar.  
All verksamhet, muntlig och skriftlig, som går ut på att kartlägga elevers 
kunskaper kan definieras som diagnostik. Avsikten med att diagnostisera är 
att inhämta kunskaper för att individualisera, anpassa, undervisningen till 
elevernas/elevens förkunskaper. Därför bör diagnosresultaten alltid följas 
upp, annars är det inte meningsfullt att använda ett sådant instrument. Att 
diagnostisera innebär alltså inte enbart att ge skriftliga test. Ett skriftligt test 
kan endast beskriva resultatet av en elevs kunnande, inte hur detta resultat 
kommit till. För att få reda på detta bör en diagnos alltid följas upp med en 
intervju där man försöker kartlägga elevens tänkande. Med intervju menas 
här några korta frågor i direkt anslutning till en specifik uppgift, Piaget 
(1952) kallade detta klinisk intervju. Först när man vet hur eleven tänkt blir 
det möjligt att sätta in adekvata åtgärder. 
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Det finns ett antal begrepp som behöver redas ut i samband med konstrukt-
ion av ett nationellt diagnosmaterial. Vad innebär det att materialet ska vara 
diagnostiskt? Det är viktigt här att skilja mellan en diagnos och ett prov. Ett 
prov är summativt och skall visa vilka mål (kunskapskrav) en elev har upp-
nått. En uppgift på ett prov mäter oftast flera olika kvaliteter i kunnandet 
samtidigt. Diagnosen är i stället tänkt att vara formativ och är ett pedago-
giskt instrument som skall hjälpa läraren att planera och genomföra under-
visningen. Diagnosen skall visa vad som för tillfället saknas för att eleven 
ska behärska ett visst innehåll. Konstruktionen av ett diagnosinstrument 
måste därför bygga på en didaktisk ämnesanalys av ämnesinnehållet. Ge-
nom diagnosen ska det gå att urskilja om eleven behärskar enskilda be-
grepp eller färdigheter. Såväl prov som diagnoser bör konstrueras så att de 
är oberoende av vilken metodik som använts i undervisningen. 
Ett diagnosmaterial ska alltså vara neutralt avseende hur kunskapen har in-
hämtats. Diagnoskonstruktören måste därför tydligt hålla isär kunskaper 
som ska mätas från metodik som används för att inhämta kunskapen. Ef-
tersom matematik handlar om att abstrahera, att se sammanhang och struk-
turer i det man lärt, samt att kunna använda och bygga vidare på dessa 
strukturer, är det detta som ska diagnostiseras. Diagnostisering kan ske på 
olika sätt, men det krävs alltid en klar bild av hur kunskaper kan byggas 
upp på olika sätt. Sådana bilder kan utvecklas med hjälp av didaktiska äm-
nesanalyser av det centrala innehållet i kursplanen.  
Att fördjupa sig i vad andra forskare tänker om diagnostik inom undervis-
ning är inte helt enkelt. Avsikten med en diagnostisering kan vara den 
samma som här, men utan att det tydligt framgår hur uppgifterna har valts. 
Det går emellertid att se paralleller med diagnostik inom medicin, vilket är 
ett väl etablerat fält. Diagnostik som det beskrivs inom medicin (enligt Nat-
ionalencyklopedin, 1989-1996) kan överföras till det utbildningsvetenskap-
liga fältet och en analogi kan se ut som följer: 
Medicin: Diagnosen bygger på en syntes av information från och om pati-
enten.  
Undervisning: Diagnostik omfattar information, formell som informell, 
som kan bidra till att ge en helhetsbild av elevens aktuella kunskaper. En 
skriftlig diagnos ger information om elevens kunskaper, en muntlig diagnos 
ger information från eleven, hur hon beskriver sitt sätt att tänka. 
Medicin: För att kunna ställa en korrekt diagnos krävs kunskap om krop-
pens normala uppbyggnad (anatomi) och funktion (fysiologi) och om sjuk-
domslära (patologi). 
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Undervisning: För att ge korrekt information måste en kunskapsdiagnos 
bygga på teorier om hur elever lär, hur teorin kan omsättas i undervisning 
samt vilka typer av problem som kan uppstå vid inlärning av matematik.  
Medicin: I vissa fall bildar kombinationer av symptom och kliniska fynd 
entydiga diagnosmönster. 
Undervisning: En diagnos måste innehålla en kombination av uppgifter 
som ger en mångsidig bild av elevens kunskaper inom det område som dia-
gnostiseras. 
Medicin: Diagnosen skall leda till att patienten får en specifik och riktad 
behandling. 
Undervisning: Diagnosresultatet ska leda till att eleven får en anpassad och 
välplanerad undervisning av innehållet.  
Diamant är tänkt som stöd för läraren att följa elevernas kunskapsutveckl-
ing i matematik och det ska även vara ett stöd vid planering av en struktu-
rerad undervisning. Diamantmaterialet har således ett formativt syfte. Detta 
påverkar självklart konstruktionen av materialet såväl vad avser uppgifter-
nas utformning som testets sammansättning. En motsvarande ambition är 
svårt att finna i internationell litteratur. Wiliam (2007) noterar följande: 

To a first approximation, then, the research literature on assessment, both general-
ly and in mathematics education, is almost entirely about the formal methods of 
assessment, particularly tests and examinations. To make matter worse, even 
when less formal methods on assessment, such as teacher-made tests are dis-
cussed, the purpose of an assessment is far more likely to be that of making de-
termination of a student’s existing state of knowledge. Glaser and Silver (1994) 
observed that, “Aside from teacher-made classroom tests, the integration of as-
sessment and learning as an interacting system has been too little explored. (p. 
403). 

Han fortsätter:  
As Kilpatrick, Swafford, and Findell (2001) noted in their survey Adding it up: 
Helping Children Learn Mathematics, “Even less attention appears to have been 
paid to how teachers’ assessments might help improve mathematics learning” (p. 
40).  (s. 1053) 

Wiliam lyfter sedan fram flera forskare som uttrycker behovet av koppling 
mellan bedömning och undervisning, något som Messick (1990) menar är 
nödvändigt för att ett utvärderingsinstrument ska ha hög validitet. 

Shavelson, Baxter, and Pine (1992) noted “a good assessment makes good teach-
ing activity, and good teaching activity makes a good assessment” (p. 22).  
(Wiliam, 2007, s. 1054). 



KONSTRUKTION AV DIAMANTDIAGNOSERNA 

49 

Tidigare har nämnts att en diagnos varken behöver vara formell eller skrift-
lig. I själva verket bör diagnostik omfatta all den information, formell som 
informell, som kan användas för att underlätta elevernas inlärning. Däremot 
bör all diagnostik vara medveten och målinriktad. 
Wiliam tar även upp att en vanlig uppfattning är att test kan användas såväl 
formativt som summativt 

…the same assessment can be used both formally and summatively. These terms 
are more usually applied to the use to which the information arising from assess-
ments is put. (s.1062). 

Detta kan delvis ifrågasättas eftersom huvudsyftet med provet eller diagno-
sen påverkar utformningen av uppgifterna. Nationella prov har till uppgift 
att tjäna som stöd för en rättvis och likvärdig betygssättning, inte till att 
planera undervisning. Den information som läraren får via det nationella 
provet kan självklart påverka hennes fortsatta undervisning, men det är inte 
huvudsyftet. Diamantmaterialet har till huvudsaklig uppgift att stödja lära-
rens planering av undervisningen för eleverna. Därför har strävan varit att 
bygga diagnoserna efter en förkunskapsstruktur där läraren kan få hjälp 
med hur olika delar inom matematiken hänger ihop och på så sätt få hjälp 
att planera sin undervisning på såväl kortare som längre sikt. 

To be formative, feedback needs to contain an implicit or explicit recipe for future 
action. (Wiliam, 2007, s. 1062) 

Det finns även andra ståndpunkter som beskrivs av Wiliam: 
An assessment monitors learning to the extent that it provides information about 
whether the student, class, school, or system is learning or not; it is diagnostic to 
the extent that it provides information about what is going wrong; and it is forma-
tive to the extent that it provides information about what to do about it. (s. 1062). 

Diamantdiagnoserna har konstruerats så att en del av de kriterier som besk-
rivs av Wiliam när det gäller formativ bedömning uppfylls. Diagnoserna är 
konstruerade för att med hög precision visa vad eleven kan eller ännu inte 
kan. Wiliam presenterar följande modell för bedömning för lärande:  

I suggest that the effective use of assessment for learning consists of five strate-
gies: 
Clarifying and sharing learning intensions and criteria for success; 

(a) Engineering effective classroom discussions, questions, and learning tasks that 
elicit evidence for learning; 

(b) Providing feedback that moves learners forward; 
(c) Activating students as instructional resources for one another; and 
(d) Activating students as the owners of their own learning. (s.1054). 

För att läraren sedan utifrån diagnosresultaten ska kunna arbeta enligt 
denna modell krävs att hon snabbt kan uppfatta vad eleven uttrycker och 
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sedan direkt ge adekvat feedback. Här kan strukturscheman men även di-
daktiska kommentarer som följer med Diamantmaterialet vara till hjälp. 
Tankar om formativ bedömning eller bedömning för lärande finns inbyggt i 
materialet. 

3.3 Internationell forskning som grund   
Det centrala innehållet i den svenska kursplanen i matematik utgör natur-
ligtvis en utgångspunkt för Diamantdiagnoserna. En internationell utblick 
känns dock nödvändig för att få ett perspektiv på tolkningen av detta inne-
håll.  I USA har en grupp bestående av framstående matematikdidaktiker 
och matematiker diskuterat fram en gemensam grundsyn på skolans mate-
matikinnehåll, Common ground (Ball m.fl., 2005). Några av de centrala 
punkterna som ingår i denna är: 
§  Automatical recall of basic facts. Man menar att vissa procedurer och 

algoritmer inom matematiken är så grundläggande och så generellt till-
lämpbara att de måste behärskas med automatik.  

§ Learning algorithms. Eleverna ska med säkerhet kunna använda effek-
tiva algoritmer gällande de fyra räknesätten. Det är också viktigt att de 
förstår hur algoritmerna är uppbyggda och fungerar. Ett skäl till detta är 
att algoritmerna bygger på räknelagar och strukturen i vårt talsystem 
med basen 10, varför en sådan förståelse stödjer elevernas taluppfatt-
ning. 

§ Fractions. Förståelsen av bråk är viktig eftersom det är omöjligt att på 
djupet förstå förhållande, proportionalitet och procent utan att behärska 
bråk. Bråk är också en nödvändig förkunskap för räkning med tal i 
decimalform och för algebra.  

Det amerikanska arbetet med Common Ground har varit ett stöd under ut-
arbetandet av diagnosmaterialet inom aritmetiken.  
För att underlätta matematikinlärningen under de första skolåren är det av-
görande att eleverna har tillägnat sig grundläggande matematiska idéer och 
strategier. Det finns en hel del forskning om hur elevers grundläggande ma-
tematikinlärning går till och som det råder koncensus om. Denna kunskap 
utgör därför en grund för att bygga upp diagnoser om grundläggande tal-
uppfattning. För förskoleklassen utgör Gelman och Gallistels (1978) teorier 
en bas. De beskriver fem principer för hur barn tillägnar sig taluppfattning-
ens grunder, vad de behöver förstå för att lära sig att addera och subtrahera. 
Detta kompletteras med resultat och erfarenheter från svensk praxisnära 
forskning (Doverborg & Pramling Samuelsson,1999; Johansson & Wirth, 
2007). Diagnosmaterialet inkluderar här en muntlig diagnos tänkt att an-
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vända i förskoleklassen inför skolstarten. En prototyp till denna diagnos av 
förberedande aritmetik utformades redan av Löwing (2000) och Löwing 
och Kilborn (2003).  
Ytterligare stöd, när det gällde den grundläggande aritmetiken under de 
första skolåren, utgörs av forskning som bland annat beskrivs av Carpenter, 
Moser och Romberg (1982), Carpenter och Moser (1984), Steffe och Cobb 
(1988) och Fennema, Carpenter, Franke, Jacobs och Empson, (1996), 
Clarke (2001) och Stephens, (2004). Tidigare erfarenheter från konstrukt-
ion av diagnoser för tal i bråkform och tal i decimalform återfinns i 
(Löwing & Kilborn, 2002). 
Det bör i det här sammanhanget nämnas att talens namn är uppbyggda på 
olika sätt i olika språk och i olika kulturer samt att uppställningar inom den 
grundläggande aritmetiken görs på olika sätt i olika kulturer (Löwing & 
Kilborn, 2010). Detsamma gäller kursplanernas utformning och vad som 
prioriteras i dessa. Detta innebär i förlängningen att ett diagnosinstrument 
framtaget i en kultur, utgående från den kulturens kursplaner och matema-
tikdidaktiska syn, inte direkt kan översättas till en annan kultur.  
Inom andra områden som Mätning, Geometri, Statistik och Algebra är den 
empiriska erfarenheten av diagnostik inte lika omfattande som inom arit-
metiken. Inom geometri ger dock van Hiele (1986) ett visst stöd i de didak-
tiska ämnesanalyserna och Wittmann (2004) beskriver grundläggande idéer 
för hur man kan utvärdera förskoleelevers geometriska kunnande bland an-
nat utgående från Freudenthals idéer. Vidare har Littler och Jirotkova 
(2004) i sin forskning identifierat olika tankeprocesser hos eleverna när de 
undersöker och löser uppgifter med geometriska kroppar. 
Det finns exempel utomlands på diagnosinstrument i matematik som avvi-
ker från ett summativt tänkande, och där tonvikten ligger på att pröva ele-
ver vid läsårsstarten, för att sedan låta resultaten ligga till grund för kom-
mande undervisning. Sådana tankar liknar de idéer som ligger till grund för 
konstruktionen av Diamantdiagnoserna. Ett sådant exempel är från NEDP, 
National Education Monitoring Project i Nya Zeeland (Flockton, Crooks, 
Smith & Smith, 2005). Ett annat är MDTP, Mathematics Diagnostic Tes-
ting Program, från San Diego, i USA.  
(http://www.cpp.edu/~sci/mathematics-statistics/mdpt/) 

3.4 Teoretiskt ramverk för diagnosmaterialet 
Matematik är generellt tillämpbart i en rad olika kontexter. Därmed är ma-
tematiken med nödvändighet abstrakt, något som gäller även den enklaste 
matematik: ”Redan påståendet att två plus två är lika med fyra utgör en 
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svindlande abstraktion i förhållande till den konkreta verkligheten: två äpp-
len eller två tankar gör ingen skillnad” (Liedman, 2001).  
I skolans undervisning går ofta vägen till abstraktion via konkretisering. 
För att göra skolans matematik generell och funktionell måste eleven emel-
lertid lämna konkretiseringen bakom sig och abstrahera. Konkretiseringen 
är alltså att medel via vilket eleven ges möjlighet att utveckla ett abstrakt 
tänkande redan under de tidigare årkurserna. Syftet att testa i vilken mån 
eleven har abstraherat sitt kunnande, har varit en utgångspunkt vid kon-
struktionen av diagnosmaterialet. 
För att lösa ett matematiskt problem räcker det inte med att förstå proble-
met och att ha en lösningsmetod. Det krävs dessutom så goda räknefärdig-
heter som behövs för att få ett korrekt svar. Behärskar inte eleven sådana 
färdigheter riskerar lösningen att bli felaktig, eller så krävs så mycket tan-
kekraft att eleven får svårt att bearbeta uppgiften. Man kan säga att eleven 
då saknar flyt i sitt räknande, analogt med att en del elever saknar flyt i sitt 
läsande och därmed får en grund läsförståelse.  Det är därför angeläget att 
diagnoser inte enbart kartlägger begreppsförståelse, utan även i vad mån 
eleven har flyt i sitt räknande. Detta har också under senare år betonats 
inom den didaktiska forskningen (Ball, Ferrini-Mundy, Kilpatrick, Mil-
gram, Schmid & Schaar, 2005). Diamant fokuserar just på sådana grund-
läggande färdigheter och begrepp som utgör de verktyg eleverna behöver 
för att utveckla sin problemlösningsförmåga och för att kunna se samband 
och resonera om, i och med hjälp av matematik. Diagnoserna testar inte 
alla i kursplanen beskrivna förmågor, däremot testar de om elever har ab-
straherat sitt kunnande inom olika områden. 
God kännedom om var eleven befinner sig i sin matematiska kunskapsut-
veckling är en central faktor för att kunna planera en strukturerad undervis-
ning för den enskilda eleven och, därmed, för att erbjuda en individuali-
serad undervisning som främjar lärandet. Diagnoserna är därför uppbyggda 
enligt en förkunskapsstruktur som i sin tur bygger på en didaktisk analys av 
det matematiska innehållet (mer om detta längre fram), en didaktisk karta 
om man vill.  
En utgångspunkt här är konstaterandet att matematikens begreppsvärld ut-
gör en hierarkisk, om än inte linjär, struktur – varje moment kräver sina 
speciella förkunskaper. Utgående från en tolkning av det centrala innehållet 
i kursplanen tillsammans med en analys av matematikens inre struktur, har 
innehållet i skolans matematik analyserats didaktiskt. Denna didaktiska 
ämnesanalys har resulterat i strukturscheman, schematiska strukturer som 
visar relationen mellan olika matematiska innehåll (delområden) och mel-
lan olika aspekter av samma innehåll. Diagnoserna har sedan utformats 
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med dessa strukturscheman som grund. Att analysera den matematik som 
behandlas i de tidigare årskurserna är förstås här betydligt enklare än det 
mer komplexa innehåll som behandlas i senare årskurser. Redan analysen 
av matematikinnehållet för årskurserna 7 – 9 ger upphov till förhållandevis 
komplexa förkunskapsstrukturer. 
De olika diagnoserna är konstruerade för att användas kontinuerligt och 
göra det möjligt att följa elevens kunskapsutveckling under flera år. Flera 
faktorer pekar mot att tydliga mål för undervisningen och en kontinuerlig 
uppföljning är avgörande faktorer för elevers framgång (Hodgen & 
Wiliam, 2006; Hattie, 2012; Wiliam, 2013).   
Den didaktiska ämnesteori som beskrivs i kapitel 2 ovan innefattar att syn-
liggöra förkunskaper som krävs för ett visst lärande och strategier som kan 
behövas i undervisningen inom olika områden av matematiken. Dessa ut-
gångspunkter överensstämmer väl med det ramverk för formativ bedöm-
ning som Wiliam (2007), med hänvisning till Ramaprasad (1983), samman-
fattar i tre centrala processer; att fastställa  
§ var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling,  
§ vilka målen är och  
§ vilket innehåll eleven behöver förstå för att nå målen.  
Retoriken här harmonierar väl med metaforen om en didaktisk karta över 
det matematiska landskapet, med vars hjälp läraren kan orientera sig. 
Krav på en funktionell diagnos gäller inte endast hur matematikinnehållet 
väljs, utan även att det finns en teori för hur urvalet och sammansättningen 
av uppgifter går till. Dessa krav ska även harmoniera med krav på validitet 
och reliabilitet, att diagnosinstrumentet mäter vad det avser att mäta, och att 
det finns litet utrymme för tolkningsfel. 
För att uppnå hög reliabilitet har strävan varit att konstruera uppgifter som 
är så enkla att såväl rätta som tolka, att olika lärare bedömer lösningarna på 
samma sätt. Detta underlättar även för läraren att avgöra vilka elevens 
eventuella brister är. På så sätt blir det möjligt att kommunicera och med 
precision följa upp och åtgärda aktuella kunskapsbrister.  
När det gäller urvalet av uppgifter används två dimensioner som komplette-
rar varandra. De olika uppgifterna i diagnosmaterialet ska täcka, i någon 
mening, samtliga aspekter av det begrepp som testas, samtidigt som varje 
enskild uppgift inte får testa mer än en aspekt av begreppet. Mäter man 
flera aspekter samtidigt är det svårt att entydigt tolka resultatet. Den ökande 
komplexiteten inom matematikämnet i kombination med större krav på 
förkunskaper gör emellertid detta svårare i diagnoser som rör de senare 
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årskurserna. 
För uppgifter av färdighetstyp inom grundläggande aritmetik har, vid urva-
let och valet av antal uppgifter i respektive diagnos, använts en särskild ut-
gångspunkt. Denna bygger på beräkningar av sannolikheten att en elev inte 
ska klara en diagnos utan att behärska motsvarande kunskapsområde. Det 
är till exempel inte ovanligt att en elev gör fel på var fjärde uppgift av ett 
visst slag. Detta tolkas ofta av lärare som slarvfel, trots att eleven ifråga 
alltid har en återkommande felprocent på den typen av uppgift. I själva 
verket kan det i stället vara så att uppgifterna i en viss, skenbart homogen, 
grupp av uppgifter, kräver något olika förkunskaper och att de uppgifter 
eleven missar är sådana som kräver någon speciell förkunskap som eleven 
saknar. Konsekvenserna av detta blir att en elev som brukar gör rätt på tre 
av fyra uppgifter av ett visst slag, med ca 56% sannolikhet får rätt på två 
uppgifter i rad och med ca 42% sannolikhet får rätt på tre uppgifter i rad. 
Om antalet uppgifter som behandlar ett sådant kunskapssteg i en diagnos är 
för få, är därför risken stor att en elev ger intryck av att klara av en diagnos 
trots att hon inte behärskar det aktuella området. Mot denna bakgrund är 
det inte bara valet av uppgifter, utan även valet av antal uppgifter, som 
måste göras på ett genomtänkt sätt. Denna typ av överväganden ligger till 
grund för valet av uppgifter när det gäller ett antal av aritmetikdiagnoserna.  
För att utföra en multiplikation som 6 · 897 måste man räkna rätt tre gånger 
i rad på kombinationer av typen 6 · 8. Detta missar många elever eftersom 
de inte behärskar multiplikationsfakta. För att ta reda på reliabiliteten av ett 
test på multiplikationsfakta kan man då göra följande typ av beräkningar:  
Utgå från att en elev gör systematiska fel på var åttonde kombination i mul-
tiplikationsfakta. Sannolikheten att eleven gör rätt på en slumpvis vald 
uppgift är då 7/8 ≈ 87,5%. En sannolikhetsberäkning visar att sannolikhet-
en att räkna rätt på 

2 kombinationer i rad är  ≈ 77% 

4 kombinationer i rad är  ≈ 59% 

6 kombinationer i rad är   ≈ 45% 

8 kombinationer i rad är   ≈ 34% 
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Det här innebär att om ett test omfattar 6 kombinationer av multiplikations-
fakta så har att en elev som brukar göra fel på var åttonde uppgift, 45 pro-
cents chans att klara testet. Med sex kombinationer av samma typ avslöjas 
alltså troligen även mindre brister i elevens kunnande. Vidare måste den 
här typen av grundläggande operationer kunna hanteras med flyt – inte ef-
ter en stunds räkning på fingrarna. Mot denna bakgrund är de inledande 
diagnoserna inom aritmetik uppbyggda med uppgiftsgrupper om sex kom-
binationer (uppgifter) av samma karaktär och tänkta att genomföras på tid.  
En uppgift som utgör kriterium på att en elev behärskar ett innehåll, kan 
ibland lösas på flera olika sätt. Vilken strategi man än väljer så bygger den 
på speciella förkunskaper eller en speciell förförståelse. När en uppgift be-
svaras fel beror det troligen på att eleven saknar någon nödvändig förkun-
skap eller har brister i förförståelsen. För att säkerställa kunskapen ifråga 
och få hög validitet och reliabilitet skulle det därför krävas ett stort antal 
uppgifter av liknade slag. Ett enklare alternativ är att bygga upp strukture-
rade nätverk av uppgifter. Dessa uppgifter kan då tillsammans ge den in-
formation, eller omfatta de olika aspekter av det aktuella begreppet, som 
läraren behöver för att planera sin vidare undervisning.  
Hur de nämnda sambanden mellan och inom olika kunskapsområden i Di-
amant ser ut beskrivs i materialet med hjälp av strukturscheman. Genom 
denna uppbyggnad minskar risken för att en elev ska ge intryck av att klara 
en diagnos trots att hon har brister inom det aktuella området, till exempel 
som följd av att inte, i undervisningen, ha mött olika aspekter av ett be-
grepp eller inte ha tillgodogjort sig en nödvändig förkunskap. 
En vidare utgångspunkt har varit att diagnosmaterial ska kunna användas 
mer flexibelt: 
§ Som fördiagnos, till exempel för att kartlägga elevernas kunskaper inför 

ett nytt skolår eller inför ett nytt moment. Avsikten är då att de förkun-
skapsbrister man kartlagt skall kunna åtgärdas innan det finns behov av 
dem inom aktuella moment. 

§ Som efterdiagnos, till exempel för att utvärdera om undervisningen givit 
önskat resultat. Det är då möjligt att avgöra, inte bara vilka brister som 
kvarstår utan också, med hjälp av diagnosernas uppbyggnad, möjliga or-
saker till dessa brister. Man ska alltså med diagnosmaterialets hjälp 
kunna spåra möjliga felkällor.   

§ Som underhandsdiagnos för att följa upp hur eleverna successivt tilläg-
nar sig ny kunskap. Avsikten är att kunna åtgärda inlärningsproblem di-
rekt när de uppstår. 
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3.5 Några ställningstaganden 
En förutsättning för att kunna konstruera ett nationellt diagnosmaterial är 
att det finns tydliga kunskapskrav att utvärdera mot. De nationella kun-
skapskraven finns i gällande styrdokument, men dessa är dynamiska och 
under utvecklingsarbetet har styrdokumenten ändrats och fått en delvis an-
norlunda utformning. I kursplanen till Lpo 94 fanns det uppnåendemål för 
årskurs 5 och 9 (de sista åren även för årskurs 3) och nu i Lgr11 finns 
centralt innehåll för årskursspannet 1 – 3, 4 – 6 och 7 - 9. Diagnosmateri-
alet är utformat mot bakgrund av rimliga tolkningar av vad som skrivs i 
dessa texter. 
Det kan också konstateras att ett diagnosmaterial inte kan vara didaktiskt 
neutralt. Det måste vara knutet till eller åtminstone ansluta till de olika di-
daktiska idéer som lärare kan tänkas använda vid planering av undervis-
ning. Detta finns inbyggt i Diamantmaterialets struktur och framgår bland 
annat av de didaktiska kommentarer som finns till varje område och delom-
råde (Skolverket, 2013a).   
 Här följer tre exempel: 
§  En subtraktion som 324 – 176 kan som algoritm utföras på en rad olika 

sätt och olika elever, även i samma klass, kan använda olika metoder. 
Problemet med detta är att övergripande subtraktionsmetoder såsom 
”lika tillägg”, ”utfyllnad” och ”lånemetod” förutsätter helt olika förkun-
skaper. Ett nationellt diagnosmaterial måste kunna identifiera och han-
tera förkunskapsbrister i förhållanden till samtliga dessa metoder.  

§ Procenträkning: 3% av 420 kr beräknas av olika elever på olika sätt. 
Vissa elever beräknar först 1% av 420 kr och multiplicerar därefter re-
sultatet 4,20 kr med 3. Andra skriver om 3% i decimalform som 0,03 
och multiplicerar sedan 420 kr med 0,03. Ytterligare andra elever skri-
ver 3% av 420 som !

!""
 av 420. De här olika sätten att beräkna uppgiften 

leder till olika förkunskapsmönster, som behöver täckas upp i materi-
alet.   

§ Subtraktion av tal skrivna i bråkform som !
!
− !

!
  utförs ofta av elever 

som 0,75 – 0,40, alltså i decimalform. Det gäller för läraren att få syn på 
denna typ av syntaxbyte eftersom de elever som gör så senare kan få 
svårt att bestämma differenser som  !

!
− !

!!!
 , vilket förutsätter färdig-

heter i bråkräkning. 
Att beskriva exakt vilka diagnoser en elev förväntas behärska i en viss års-
kurs är inte önskvärt eftersom centralt innehåll beskrivs i årskursspann på 
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tre år och kunskapskraven är relaterade till årskurserna 3, 6 och 9. Inom 
ramen för dessa årskurser är läraren fri att planera sin undervisning. Det är 
emellertid både rimligt och önskvärt att lärare anpassar sina delmål i plane-
ringen så att arbetet kan leda fram till att eleverna når kunskapskraven för 
årskurserna 3, 6 och 9. Detta medför att diagnoserna får en naturlig anknyt-
ning till olika årskurser genom lärarens planering. 

3.6 Konstruktionsarbetet  
Diagnosmaterialet Diamant är utarbetat under två olika läroplansperioder; 
Lpo 94 (SKOLFS 1994:1,) och Lgr11 (SKOLFS 2010:37). Matematikin-
nehållet i dessa båda kursplaner skiljer sig inte så mycket åt, utan det är 
främst formuleringar och uttryckssätt i texterna som är olika. Målen i kurs-
planen i matematik till Lpo 94 var av en öppen och övergripande karaktär 
och lämnade stort tolkningsutrymme åt läraren. I Lgr11 är beskrivningen av 
förmågor och det centrala innehållet mer preciserat, men även här lämnas 
ett tolkningsutrymme.  
Konstruktionsarbetet inleddes därför med att förutsättningslöst tolka det 
centrala innehållet och ställa upp kriterier för vad eleverna förväntas kunna. 
Målen i Lpo 94 och Lgr11 jämfördes med målen i ett antal kursplaner från 
andra jämförbara länder samt med äldre svenska kursplaner. Med tanke på 
en allt mer omfattande internationalisering ansågs det viktigt att få en upp-
fattning om vad som är rimligt att lära för elever i olika åldrar.  
Vid den inledande konstruktionen av diagnosmaterialet för årskurserna 1-5 
var utgångspunkten de kunskaper som krävs för att nå uppnåendemålen i 
årskurs 9. Även om diagnosmaterialet avsåg att användas i årskurserna 1-5, 
måste det byggas in en kontinuitet i materialet som tillät en generalisering 
upp till årskurs 9. Detta inledande arbete kom till stor nytta senare när upp-
draget utvidgades till att gälla diagnoser upp till och med årskurs 9. Ett an-
nat krav på ett väl konstruerat diagnosmaterial är att varje delkunskap som 
diagnostiseras kan relateras till andra närbesläktade kunskaper eller mo-
ment. Användaren (läraren) måste kunna se, inte bara vilka förkunskaper 
som krävs för ett aktuellt undervisningsmoment, utan även hur detta mo-
ment i sin tur ingår i ett mönster av förkunskaper.  
I samband med tolkningen av kursplanens innehåll studerades även de nat-
ionella proven, läromedel med mera, som stöd i tolkningsarbetet. Det rå-
material som då arbetades fram, delades upp i ett antal övergripande områ-
den enligt kursplanen: Aritmetik, Mätning och Geometri, Sannolikhet och 
Statistik, Rationella tal samt Talmönster och Algebra.  Dessa områden ju-
sterades efterhand och de färdiga 127 diagnoserna är nu grupperade i sex 
områden: Aritmetik, A, Rationella tal, R, Talmönster och algebra, TA, 
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Mätning, M, Geometri, G, samt Sannolikhetslära och statistik, S. Se Bilaga 
3. 
Studier av kursplanen gav oss en uppfattning om innehåll som ska testas 
och en didaktisk ämnesanalys visade hur en progression av innehållet i ett 
1-9-perspektiv kan se ut. Därmed synliggjordes vilka förkunskaper som 
olika innehåll förutsätter. Det gällde att avgöra hur de kunskaper ser ut som 
svarar mot kursplanens krav, alltså att materialisera kraven. Varje kun-
skapsområde (matematikinnehåll) omfattar vidare en rad olika aspekter. 
Dessa aspekter är inte isolerade från varandra utan är sammanlänkade på 
olika sätt. När man bygger upp en diagnos är det därför nödvändigt att kart-
lägga hur dessa olika aspekter är relaterade till varandra. En sådan kart-
läggning utgör essensen i den didaktiska ämnesanalysen. 
Diagnostik handlar emellertid inte enbart om att fastställa vilka kunskaps-
mål eleverna har nått utan även om att visa såväl läraren som eleven hur 
långt eleverna nått i sin kunskapsutveckling mot kursplanens kunskapskrav, 
(SKOLFS 2011:19). Lärare bör alltså med hjälp av diagnoserna kunna av-
göra vad olika elever kan respektive vad som ännu saknas för att de skall 
behärska ett centralt innehåll på ett adekvat sätt och nå uppsatta delmål på 
vägen dit. Detta förutsätter i sin tur att varje kunskapsmål bryts ner i sådana 
delmål som bedöms nödvändiga för att nå det slutliga kunskapskravet.  
Utarbetandet av diagnoserna har skett i tre faser. Först en planeringsfas då 
kursplanen i matematik, som nämnts ovan, har tolkats och analyserats. 
Detta arbete utmynnade i ett antal kriterieuppgifter. Kraven i kursplanen 
överfördes till mätbara enheter vilka bedömdes svara mot olika aspekter av 
innehållet. Kriterieuppgifterna utformades så att det skulle vara rimligt för 
en elev att lösa dem och så att de skulle motsvara kunskapskraven.  
Sedan följde en konstruktionsfas där kriterieuppgifterna först analyserades 
för att synliggöra vilka förkunskaper som krävs för att lösa dem. När det 
var klart gjordes nya kriterieuppgifter för de olika förkunskaperna eller del-
innehållen. Varje sådan kriterieuppgift analyserades därefter med didaktisk 
ämnesanalys för att komma fram till vad eleven måste ha förstått för att ha 
möjlighet att förstå och kunna lösa uppgiften. Innehållet analyserades alltså 
succesivt ”nedåt” för att sedan göra det möjligt att bygga strukturer 
”uppåt”. Detta gjorde det möjligt att bygga en kunskapsstruktur, en didak-
tisk kartbild, underifrån.  
Efter analysarbetet grupperades uppgifterna i sammanhängande grupper 
som bildade underlag för konstruktionen av preliminära diagnoser. Kon-
struktionen av diagnoserna för senare årskurser har sedan gått till på samma 
sätt. De didaktiska ämnesanalyserna visar tydligt att förkunskapskraven i 
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matematik blir mer komplexa när man kommer högre upp i årskurserna. 
Detta beror på att begreppsstrukturen i sig blir mer komplex, men också på 
att eleven, utöver att förstå olika aspekter av ett visst begrepp, behöver 
kunskaper i aritmetik. Allt mer aritmetik blandas in när det gäller exempel-
vis geometri, funktionsbegreppet eller procentbegreppet. Det har därför 
gällt att i uppgiftskonstruktionerna inom dessa diagnoser använda mycket 
enkel aritmetik för att på så sätt göra det möjligt att urskilja elevens förstå-
else av det begrepp som prövas. 
Efter detta arbete vidtog en utprövningsfas som omfattade två steg. I ett 
första steg utprövades de preliminära diagnoserna i ett antal klasser då så-
väl uppgifternas kvalitet som testens sammansättning diskuterades och ana-
lyserades. Även lärarinstruktioner utformades. Efter denna utprövning 
skedde en bearbetning av de olika diagnoserna inför en större fältutpröv-
ning av materialet.  
Resultaten från de första utprövningarna kompletterades med intervjuer av 
elever och lärare. Detta gav ett underlag till en revidering och förbättring av 
materialet. Efter denna revidering av materialet följde en ny, liknade ut-
prövning. Detta utprövningsförfarande upprepades tills diagnoserna i fråga 
blev funktionella och lätta att använda. Uppgifterna i diagnoserna gavs till 
ett antal elever i olika åldrar. Studier av lösningsfrekvenser och analyser av 
eventuella mönster i fel på individnivå, gav då underlag för att modifiera 
och komplettera det preliminära materialet. 
I samband med detta arbete började uppbyggnaden av strukturscheman. 
Dessa beskriver den inbördes relationen mellan de olika diagnoserna inom 
varje område. På så sätt blev det möjligt att organisera innehållet i dia-
gnosmaterialet. Arbetet med att formulera kriterieuppgifter och att bryta 
ner kursplanekraven i delmål av förkunskapskaraktär ledde efter hand till 
alltmer detaljerade strukturer. Diagnosernas olika delar måste passa in i ett 
didaktiskt motiverat mönster. I annat fall blir det svårt att tolka helheter och 
att följa upp med åtgärder. Sådana strukturscheman är resultatet av didak-
tiska ämnesanalyser. I nästa kapitel beskrivs hur dessa strukturscheman kan 
utgöra underlag för undervisningens innehåll, även om de inte direkt pekar 
ut en given undervisningsstruktur. 
Med hjälp av didaktisk ämnesanalys av ett matematikinnehåll har det varit 
möjligt att skapa förkunskapsstrukturer för området. Dessa strukturer är 
oberoende av hur det aktuella innehållet sedan undervisas, det vill säga hur 
läraren väljer att ”förpacka” innehållet. Olika lärare kan utgå från olika ar-
betssätt, olika sätt att ”distribuera” innehållet till eleverna. Olika elever 
uppfattar sedan innehållet på olika sätt och diagnostik handlar om att ta 
reda på om eleverna har uppfattat begreppen på ett adekvat och generali-
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serbart sätt. Det här innebär att vid konstruktioner av enskilda uppgifter och 
diagnoser ligger fokus vid hur eventuella kunskapsluckor kan följas upp. 
Det är inte någon idé att låta eleverna göra en diagnos om man inte vet hur 
den kan följas upp.  
Efter hand som delar av de slutgiltiga diagnoserna tog form började arbetet 
med att skriva en lärarhandledning. Till varje område och delområde finns 
didaktiska kommentarer i sammanlagt 29 olika texter. Avsikten med dessa 
är att beskriva innehållet för läraren och texterna ger en bakgrund till varför 
diagnoserna ser ut som de gör. Till varje diagnos finns instruktioner som 
beskriver vad de olika uppgifterna avser att mäta, hur diagnosen är tänkt att 
genomföras samt tankar kring hur en uppföljning kan gå till. Där finns även 
facit och resultatblanketter att fylla i. Som hjälp till läraren finns kopie-
ringsunderlag till utvecklingsscheman där läraren kan bokföra varje elevs 
kunskaper. Dessa utvecklingsscheman följer respektive strukturschema. 
Det totala materialet är omfattande och kan i sin helhet fritt användas av 
den som önskar på www.skolverket.se/diamant. 
Allt innehåll i kursplanerna går inte att diagnostisera skriftligt. Under arbe-
tets gång diskuterades att inkludera ytterligare två områden, huvudräkning 
och problemlösning, men dessa togs inte med i diagnosmaterialet. Den vik-
tigaste motiveringen till att inte ta med dessa båda områden var att det inte 
gick att garantera vare sig validitet eller reliabilitet. När det gäller huvud-
räkning så handlar det inte enbart om att svara rätt på ett antal uppgifter, 
utan om att eleverna skall behärska ett antal strategier. Detta kräver en 
muntlig diagnostisering. Samma sak gäller för problemlösning, och i det 
fallet tillkommer en annan faktor, nämligen kontextens betydelse. En ut-
gångspunkt har därför varit att de elever som behärskar diagnoserna inom 
området Aritmetik, därigenom har visat att de har de förkunskaper som 
krävs för att gå vidare och arbeta med huvudräkning. Motsvarande gäller 
för problemlösning. Behärskar eleven diagnoserna i Diamantmaterialet som 
fokuserar på grundläggande färdigheter och begreppsförståelse så finns 
goda förutsättningar att för eleven att lösa problem.  
Med hjälp av den typ av diagnoser som Diamant innehåller kan lärare sä-
kerställa att eleven har ett relevant förråd av verktyg i form av begrepp och 
färdigheter för att kunna utveckla sina förmågor inom matematiken, även 
om förmågorna i sig inte testas i diagnoserna. Styrkan i materialet är att 
varje diagnos tar kort tid att genomföra, går snabbt att rätta och ger hög 
precision när det gäller information om vad eleven kan och ännu inte kan. 
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3.7 Diagnosernas uppbyggnad   
Diagnoserna inom Diamant är uppbyggda på olika sätt beroende på inne-
håll och de bygger, som beskrivits ovan, på såväl matematikens struktur 
som på väl kända och allmänt accepterade forskningsresultat om hur barn 
och ungdomar tillägnar sig matematik.  
Det är till exempel allmänt känt att det inom områden som aritmetik, mät-
ning, geometri och statistik krävs en inledande förförståelse för att komma 
vidare. Denna förförståelse finns forskningsbelagd, vilket tidigare redovisats, 
samt beskriven i läroplan för förskolan Lpfö (SKOLFS 2011:69). Till dessa 
områden finns därför muntliga diagnoser för att läraren ska kunna kartlägga 
elevernas förförståelse av grundläggande begrepp och termer. Dessa diagno-
ser kan användas i förskoleklassen eller innan man börjar med ett område i 
årskurs 1. 
Diagnosen Förberedande aritmetik, AF, utvecklades redan i början av 90-
talet (Löwing, 2000) för att kunna undersöka vilka förkunskaper de elever 
hade som började i årskurs 1. Diagnosen bygger på internationell forskning 
(Gelman & Gallistel, 1978). Sin nuvarande form fick denna diagnos efter en 
fältutprövning, språket modeniserades delvis och en ny uppgift tillkom.  
Det andra delområdet av Aritmetik, Grundläggande Aritmetik, AG, är ett 
område där det fanns erfarenhet sedan tidigare. (Kilborn, 1979). Dessa erfa-
renheter bygger i sin tur på internationell forskning som bedrivits av bland 
andra Carpenter och Moser (1984).  
Det innebar att såväl analyser av mål som nedbrytningen i delmål tog rela-
tivt kort tid. Alla diagnoserna i delområdet Grundläggande aritmetik, AG, 
gjordes tillgängliga redan under våren 2006.  Detta möjliggjorde för skolor 
och klasser att använda diagnoserna och kontinuerliga rapporter från fältet 
inkom, vilket i sin tur ledde till vissa korrigeringar och förtydliganden i 
materialet.  
Även när det gällde det tredje delområdet inom Aritmetik, Skriftlig Aritme-
tik, AS, fanns erfarenheter att falla tillbaka på. Det betydde att även detta 
delområde kunde prövas tidigt på en rad skolor. Den vidare utvecklingen 
av Skriftlig Aritmetik som omfattar beräkning med tal i decimalform utar-
betades på samma sätt som diagnoserna för de naturliga talen. 
Vissa förkunskaper är viktigare än andra eftersom de behövs inom många 
olika matematikområden. Exempel på detta är den grundläggande aritmeti-
ken. Utformningen av diagnoserna inom AG, skiljer sig från övriga diagno-
ser. Det beror på att basfakta som subtraktioner av typen 7 – 5 och 14 – 8 
eller multiplikationer som 7 · 8 bör vara så väl automatiserade att eleverna 
med flyt, alltså utan större belastning av arbetsminnet, ska kunna använda 
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dessa som delberäkningar vid såväl skriftlig räkning och huvudräkning som 
vid problemlösning. Sådana uppgifter förekommer därför i diagnoserna i 
homogena uppgiftsgrupper omfattande sex uppgifter (se avsnitt 3.4). Målet 
är att eleverna ska behärska dessa uppgifter på ett sådant sätt att alla upp-
gifter och uppgiftsgrupper på en diagnos blir rätt lösta inom ett begränsat 
tidsintervall. Tidsintervallet fastställdes under utprövningen genom att den 
tid det tog för elever som behärskade innehållet att genomföra diagnosen 
noterades. För vissa elever med speciella behov kan diagnosen genomföras 
muntligt. Det viktiga är att man kan kontrollera om eleven har flyt i sitt 
räknande. 
De nya diagnoserna som konstruerats efter införandet av Lgr11 täcker in ett 
vidare matematikinnehåll än tidigare diagnoser. Exempel på nytt innehåll i 
diagnoserna som tillkommit är tal i decimalform och procent (inom områ-
det Rationella tal), vilket inte tidigare fanns med i kursplanen för årskur-
serna 1 - 5. Inom området Aritmetik, A, tillkom ett nytt delområde, Utvid-
gad Aritmetik, AU, som innehåller negativa tal, potenser och rötter. 

3.7.1 Diagnosernas inbördes samband 
Tack vare diagnosernas uppbyggnad kan man följa upp hur en speciell kun-
skap utvecklas och generaliseras år för år. Ett exempel på detta går att se i 
följande delar av diagnoserna AG1, AG2 och AG4. 
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Figur 3.1. Jämförelse mellan diagnosuppgifter på olika diagnoser. 
Den kunskap som eleven visat på AG1 (Figur 3.1) skall senare kunna gene-
raliseras till ett större talområde. Exempelvis ska 9 – 4 generaliseras till  19 
– 4 och senare till 39 – 4. Genom att följa upp elevens kunskaper på det här 
sättet kan man avgöra om undervisningen har gjort det möjligt för eleven 
att generalisera kunskapen till det större talområdet. I de didaktiska kom-
mentarerna till delområdet beskrivs bland annat hur innehållet kan genera-
liseras till större talområden. Tanken bakom denna uppbyggnad av diagno-
serna är att läraren med hjälp av strukturscheman ska kunna följa elevens 
kunskapsutveckling och med precision kunna spåra var eventuella kun-
skapsbrister uppstår. 
Olika områden inom matematiken är uppbyggda på olika sätt vilket medför 
att diagnoserna ser olika ut. Detta framgår tydligt om man jämför diagnoser 
i Aritmetik som AG1 eller AG6 med diagnoserna i Statistik. I det första 
fallet krävs stor säkerhet av eleven och alla uppgifter på en diagnos ska be-
svaras korrekt. När det gäller statistik har uppgifterna inom varje diagnos 
en stegrad svårighetsgrad avseende såväl kontext som den aritmetik som 
ingår. Man kan i det senare fallet välja vilka uppgifter man vill använda i 

AG1 

2a   2b 
4 + 4 =  __              3 + 5 =  __                9 – 4 = __            6 – 3 = __ 

3 + 3 =  __           5 + 4 =  __                7 – 4 = __            9 – 5 = __ 
4 + 5 = __               4 + 3 =  __ 8 – 4 = __            7 – 3 = __ 

 
AG2 

3a 
14 + 3 = __            13 + 5 = __               19 – 4 =  __           16 – 3 = __ 
 3 + 13 = __           5 + 14 = __               17 – 4 =  __        19 – 15 = __ 

14 + 5  = __           4 + 13 = __               18 – 14 = __          17 – 12 = __ 
 

AG4 
27 + 1 = __           24 + 2 = __                  38 –  2 =  __         57 – 5 =  __ 

5 + 42 = __           6 + 62 = __                  77 – 75 = __          58 – 57 = __ 
72 + 6 = __            4 + 13 = __                  8 – 14 =  __          17 – 12 = __ 
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en viss årskurs utifrån sin kunskap om var elever bör befinna sig i sin kun-
skapsutveckling inom statistik. 
Uppgifterna i de övriga diagnoserna är alltså av en annan karaktär än dem 
inom aritmetiken och bygger i stället på en sekvensering där komplexitetsni-
vån successivt höjs och olika aspekter av begreppet prövas. Det betyder att 
man som lärare, förutsatt att man satt sig in i diagnosernas uppbyggnad, kan 
avgöra vilken nivå och vilka aspekter respektive elev behärskar och vad som 
fattas för att eleven ska komma vidare.  

3.7.2 Utprövningens påverkan på diagnosernas utformning 
Det har i flera fall varit stora utmaningar att konstruera uppgifter och ut-
forma de olika diagnoserna. Området Statistik, S, utvecklades inledningsvis 
för årskurserna 1 – 5. En diagnos testar stapeldiagram, en annan diagnos 
linjediagram eller cirkeldiagram. Inom varje diagnos utformades uppgifter 
av stigande svårighetsgrad så att läraren ska kunna välja uppgifter som pas-
sar för den aktuella elevgruppen eller årskursen. Efter en första utprövning 
gjordes stora förändringar i materialet, speciellt för att höja validiteten och 
reliabiliteten. Det visade sig att de flesta lärare hoppar över stora delar av 
statistiken i årskurserna 1 – 5, varför delar av utprövningen fick utföras i år 
6.  Inom detta område blev det i ett senare skede aktuellt att utforma upp-
gifter i sannolikhet, ett område som lärare inte tidigare undervisat i under 
de tidigare skolåren. Sannolikhet och kombinatorik är ett nytt innehåll i 
Lgr11 redan från årskurs 1 och det var därför inte lätt att få adekvat respons 
vid utprövningar. 
De två områdena Mätning, M, och Geometri, G, flyter delvis samman och 
mätning är i många fall en förkunskap till geometri. Av det skälet utveckla-
des en gemensam fördiagnos till dessa båda områden. Analyserna visade att 
dessa båda områden var betydligt mer omfattande än beräknat. Området 
mätning är omfattande under de tidiga skolåren medan geometrin ökar i 
omfattning under senare årskurser. Under en större utprövning visade det 
sig att en del elever hade problem med såväl det innehåll som det språk 
som används inom mätning och geometri. Dessa problem är väl dokumen-
terade i Löwings (2004) och Nilssons (2005) avhandlingar. Det gällde där-
för att modifiera såväl språket i som utformningen av diagnosuppgifterna 
utan att göra avkall på det matematiska innehållet. Tanken att avgränsa det 
innehåll som testas i en diagnos visade sig inte helt enkel när det gäller 
uppgifter i geometri. Många av uppgifterna som gäller begränsningsarea 
och volym som kan verka klart avgränsade får ändå en karaktär av pro-
blemlösning, vilket inte går att undvika. 
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Diagnoserna utprövades i olika omgångar. Under en första omgång, i sam-
band med den inledande konstruktionsfasen, gällde det att undersöka hur 
lärare och elever uppfattade olika idéer och hur uppgifter ska formuleras. 
Det var också nödvändigt att undersöka uppgifternas svårighetsgrad i relat-
ion till elever i olika åldersgrupper. Därför gavs samma diagnos till elever i 
flera olika årskurser. När denna utprövning, av ett preliminärt instrument, 
var klar påbörjades analyser av diagnosernas validitet och reliabilitet. Detta 
ledde i allmänhet till relativt stora förändringar, speciellt inom områdena 
AU, M, G och S.  
När bearbetningen efter den först utprövningen var klar vidtog utprövning 
nummer två. Denna genomfördes på två olika sätt och i ett flertal skolor på 
olika håll i landet. Varje områdes diagnoser prövades först och främst ut av 
projektets personal som direkt i klassrummet kunde iaktta diagnostise-
ringsprocessen och följa upp en rad frågeställningar. Detta gav goda möj-
ligheter att föra diskussioner med lärare och elever direkt på plats. Det var 
även möjligt att notera hur lång tid olika elever använde sig av, iaktta på 
vilka uppgifter de fastnade, samt testa den instruktion som skulle följa med 
respektive diagnos. Varje grupp av diagnoser prövades dessutom på ett an-
tal skolor utan att någon från projektet deltog. Detta gav besked om hur lä-
rare som endast kunnat läsa sig till instruktionerna lyckades genomföra di-
agnoserna och sammanställa resultat. Detta gav en helt annan typ av in-
formation och i detta sammanhang påbörjades utformningen av en lärar-
handledning. Denna skulle även omfatta förslag till åtgärder för elever som 
hade bristande kunskaper inom området som diagnosen testade. Även detta 
material utprövades successivt och förfinades. Utprövningen gick då in i en 
ny fas, där de utprövande lärarna fick genomföra diagnoserna på egen 
hand, enbart med hjälp av den preliminära lärarhandledningen. Under den 
delen av utprövningen studerades inte bara hur diagnoser och lärarhandled-
ning fungerade utan även vilka problem lärare kunde ha vid användning 
och uppföljning av diagnoserna. Efter detta gjordes nya revisioner. 
Efter en tredje och slutlig utprövning vidtog en sista genomgång av all text 
i relation till erfarenheter från utprövningarna. Denna text kontrollästes och 
kommenterades av ett antal lärare samt av ett antal kolleger som inte tidi-
gare varit engagerade i projektet. 
Nedan följer exempel på överväganden och ställningstaganden som blivit 
aktuella i processen att konstruera enskilda diagnoser. Av platsskäl har an-
talet exempel begränsats. 
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3.7.3 Exemplet Potenser och rötter 
Diagnosen Potenser och rötter, PA11 (Se Figur 3.2), är en preliminär dia-
gnos som prövats ut under arbetsnamnet Briljant. Denna diagnos har an-
vänts vid en större kartläggning och lösningsfrekvenserna i procent och an-
del elever som hoppat över uppgifterna i diagnosen (visas inom parentes) 
för ca 1500 elever i årskurs 8 framgår nedan.  

   Figur 3.2. Diagnos PA 11, potenser och rötter. 

En analys av resultaten visar att när komplexiteten på uppgifterna ökar, i 
flera fall här endast genom att uttrycksformen ändrats, så är det allt färre 
elever som löser uppgiften rätt och allt fler som lämnar den obesvarad. I 
samråd med lärare som hjälpt oss att pröva diagnosen och utgående från 
kartläggningsresultaten delades innehållet upp i flera diagnoser, för att få 
mer precisa kunskap om vari elevernas problem kan bestå.  
Den typ av uppgifter som testades i diagnosen ovan är nu uppdelade på fem 
olika diagnoser inom delområdet Utvidgad Aritmetik, AU. 
§ AUp1, Grundläggande potenser, (Figur 3.3) 
§ AUp2, Potenslagar positiva tal, (Figur 3.4) 
§ AUp3, Potenslagar negativa tal, (Figur 3.5) 
§ AUp4, Kvadratrötter samt  
§ AUp5, Potenser och kvadratrötter. 

Skriv som ett tal utan potenser 

1)   3² =  …….   61% (6%)       2) 25 = …….. 52% (7%)  

3)   (3 + 2)² = …45% (10%)       4) 43 + 5 = …..40%  (9%)  

5)   3 + 3² = ……53% (9%)  6)  2² · 23  =….. 38% (12%) 

Skriv så enkelt som möjligt 

7)  √49 = …….    43 % (4%)      8)   √16  + √  9 =…….30% (50%)  

9)   √16 + 9  =…..  26% (52%)  10)   √17! =   …… 16%  (64%) 

11)   √32    =   ……  2 %  (64%)  12)   √48    = …….  2 % (67%) 
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Ett av syftena med att dela upp innehållet i flera diagnoser är att öka precis-
ionen i diagnostiseringen. Även detta är exempel på innehåll som tidigare 
rymts inom högstadiets kursplan och som det även nu går att tolka in i det 
centrala innehållet i Lgr11. 
Progressionen inom och mellan diagnoserna kan komma till uttryck på 
olika sätt vilket framgår av nedanstående genomgång. 
I AUp1 testas om eleven förstår tal skrivna i potensform:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3 Exempel från diagnos AUp1, grundläggande potenser. 

 
I AUp2 testas om eleven kan förenkla och använda räknelagarna för poten-
ser när dessa är positiva och kan förenkla uttryck skrivna i potensform: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4 Exempel från diagnos AUp 2, potenslagar, positiva tal. 

 

AUp1	  
1. Beräkna 

  a. 3² = …….        b.  25 = …….   
  

2. Beräkna 
 a. 41  = …….         b.   50 = ……. 
 

3. Skriv som potens med bas 2            
 a. 8 = …….         b.  64 = …….   

 

AUp2	  
Förenkla 
1a.   3² · 33  = …….      b.     512 · 57  = …….    

2a.  3 · 32 = …….              b.     30 · 32 = …….      

3a.     
!!"

!!"
 = ……….   b.     

!"!"

!"!"
 = ……….   

osv 
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I AUp3 testas om eleven kan använda räknelagar för potenser när dessa är 
negativa eller när basen är ett negativt tal: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 3.5 Exempel från diagnos AUp 3, potenslagar, negativa tal. 

Uppgifterna inom diagnoserna är varierade på ett sådant sätt att de testar 
olika aspekter av förenklingar och beräkningar med hjälp av potenslagarna. 
Genom att studera vilka uppgifter eleverna löst respektive inte klarat av, 
kan man få en uppfattning om vad vissa elever behöver ytterligare under-
visning om. 

3.7.4 Exemplet Talmönster och algebra 
Talmönster och Algebra, TA, erbjöd en stor utmaning eftersom det är ett 
relativt outvecklat område didaktiskt sett. Utprövning och bearbetning av 
dessa diagnoser tog därför tid och talmönster och algebra var det område 
där de mest omfattande omarbetningarna gjordes. Strukturschemat för om-
rådet (Figur 3.6) visar att det krävs förkunskaper från flera andra områden 
och delområden. 
 
 
  
 

 
 

Figur 3.6 Strukturschema, Talmönster och algebra, TA. 

För att ge en inblick i den typ av dilemman som varit aktuella beskrivs här 

AUp3	  
Beräkna 

1. a.    (–4)2  =  ………      b.  (–1 )5  = …….   
 

2. a.     5-2   = …….      b.   2-4   = ……. 
 

3. a. (-3)-2  = …….       b.   (-1)-7  = ……. 
     osv 

	  

TAe  
Ekvationer 
 

TAt  
Talföljder 

 AG Grundläg-        
 gande Aritmetik 

TAg Koordi-       
natsystem 

TAu 
Uttryck 

AU Utvidgad 
Aritmetik 

RB Rationella          
tal, bråk  
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lite av arbetet med ekvationer. I Kursplanen för årskurs 7–9 under centralt 
innehåll Algebra, ingår ”Innebörden av variabelbegreppet och dess an-
vändning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer” och ”Metoder för 
ekvationslösning”. För årskurs 4–6 ingår ”Enkla algebraiska uttryck och 
ekvationer” och ”Metoder för enkel ekvationslösning”. I kunskapskraven 
för motsvarande årskurser finns ingen direkt beskrivning i relation till det 
centrala innehållet, men eleven ska i senare årskurser kunna välja ur ett ut-
byggt förråd av begrepp och färdigheter samt kunna använda sig av olika 
matematiska uttrycksformer vid problemlösning. I årskurs 7–9 sker en ut-
veckling av elevens kunskaper från vardagens matematik till en mer for-
mell och generell matematik. För att kunna förstå arbetet med reella tal och 
algebra krävs det att eleven har en djupare förståelse av den grundläggande 
aritmetiken, räknelagar och räkneregler. 
Efter att ha genomlyst begreppet ekvation och metoder för att lösa ekva-
tioner har sju diagnoser konstruerats: 
§ TAe1, enkla ekvationer, en grundläggande förståelse där eleven kan 

pröva sig till svaret.  
§ TAe2, ekvationer, som ska lösas formellt med generellt användbara me-

toder. 
§ TAe3, ekvationer där koefficienter och/eller lösning är ett rationellt tal.  
§ TAe4, avgöra om ekvationer har en lösning, saknar lösning eller har 

oändligt många lösningar.  
§ TAe5 handlar om olikheter.  
§ TAe6 andragradsekvationer. 
§ TAe7 ekvationssystem, algebraiskt, som ska lösas på olika sätt.  
Ytterligare relevant innehåll för ekvationer finns inom delområdet Koordi-
natsystem och grafer i form av diagnoserna, Räta linjens ekvation, TAg3, 
och Ekvationssystem grafiskt, TAg4. 
Innehållet i de sist liggande diagnoserna inom detta (och även de andra) 
delområdena kan uppfattas som lite för svårt för grundskolan. Men tanken 
med diagnoserna är inte att alla elever ska göra alla diagnoser. Diagnoserna 
är avsedda som hjälp åt läraren att kunna följa elevernas kunskaps-
utveckling. Det är läraren själv som väljer vilka diagnoser som används i 
vilka årskurser, och till vilka elever, utgående från den egna planeringen. 
Materialet är konstruerat så att det ska finnas diagnoser för alla elever, även 
för de elever som kommit långt i sitt matematiska kunnande och behöver få 
visa sina kunskaper och utmanas lite extra. Det innehåll som finns med i 
dessa diagnoser är sådant som för ett antal år sedan fanns inom undervis-
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ning och läromedel för årskurserna 7-9 och som till stora delar i dag gör det 
i andra länder. Nationellt önskas en ökad kunskapsnivå i matematik hos 
alla elever i svensk skola, därför är det motiverat att ha med dessa delar i 
ett nationellt diagnosinstrument. 
Närmare detaljer kring den empiri som samlats in under och efter utpröv-
ningen av olika diagnoser återfinns i kapitel 4 nedan. 

3.8 Avslutande kommentarer 
När man bygger upp ett diagnosmaterial av det här slaget är det viktigt att 
se framåt. Det är till exempel inte lämpligt att välja uppgifter utgående från 
hur dagens läromedel ser ut eller från var en acceptabel ”godkäntnivå” lig-
ger. Man skulle i så fall missa ett av syftena med dessa diagnoser; att öka 
alla elevers måluppfyllelse. En grund har därför varit följande: 
§ De uppgifter som 5 - 6 elever i de flesta klasser i en årskurs lyckas lösa 

kan anses ligga på en rimlig nivå för merparten elever i den ålderskate-
gorin. Att inte fler elever löst uppgifterna beror troligen på undervis-
ningens och läromedlens kvalitet.  

§ Om flera elever har problem med samma uppgifter måste diagnosen 
kompletteras med enklare uppgifter inom samma område, för att med 
precision kunna kartlägga alla elevers kunskapsnivå. 

§ Det är inte bara de svagaste elevernas kunskaper och färdigheter som 
skall kartläggas. Även de allra duktigaste elevernas kunskaper måste 
kartläggas. Dessa elever ska ha samma möjligheter att få hjälp på sin 
nivå som andra elever.  

§ I olika klasser eller skolor planerar man på olika sätt. Det betyder att 
man inte generellt kan ange när en diagnos bör göras. Det är inte heller 
rimligt att hantera ett diagnosinstrument som innehåller alltför många 
diagnoser för samma åldersgrupp. Lösningen är här att det i vissa av di-
agnoserna (såsom i Statistik och Sannolikhet) kan finnas uppgifter av 
olika svårighetsgrad. Detta är enkelt att hantera för läraren. Man talar 
bara om för eleverna vilka av uppgifterna de skall lösa eller ännu bättre 
att uppgifterna är av olika svårighetsgrad. Om en elev inte förstår en 
uppgift bör det ses som en naturlig sak att eleven hoppar över uppgiften 
eller, ännu hellre, åtminstone försöker att lösa uppgiften. 

Kunskapsdiagnostik handlar inte om att rangordna eleverna utan om att 
hjälpa eleverna i deras kunskapsutveckling. Detta bygger på ett ömsesidigt 
förtroende mellan lärare och elev. En del av diagnoserna går lite längre 
inom vissa av kunskapsområdena än vad de flesta lärare undervisar om i 
årskurs 9. Samtidigt ligger svenska elevers kunskapsnivå, inom flera områ-
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den, under andra länders. Diagnoserna handlar alltså inte om vad elever kan 
idag utan vad som är rimligt för elever att lära sig med en väl genomtänkt 
och väl planerad undervisning. Detta kan ses som en utgångspunkt för ökad 
måluppfyllelse.
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4 Empiri och didaktisk ämnesanalys 

I föregående kapitel beskrevs hur Diamantdiagnoserna har konstruerats. 
Här beskrivs hur de strukturer som ligger till grund för Diamantdiagnoser-
na empiriskt har testats för att pröva relevansen i uppgiftsstrukturen inom 
diagnoserna. Detta har gjorts via kartläggning av elevers kunskaper, med 
hjälp av lösningsfrekvenser för de olika uppgifterna inom varje diagnos. De 
strukturer som testats empiriskt gäller områdena Potenser, Rationella tal, 
Grundläggande aritmetiken och Mätning.  
Diagnoserna testar olika aspekter av ett matematiskt begrepp, sekvenserade 
efter en förkunskapsstruktur. Det innebär att uppgifternas komplexitet suc-
cessivt ökar inom varje diagnos. Strukturschemat för en diagnos visar där-
med ett internt samband mellan olika aspekter av ett och samma begrepp, 
medan mer övergripande strukturscheman visar sambanden mellan olika 
begrepp. Vid utprövningen har lösningsfrekvenser för de olika uppgifterna 
samlats in. På så sätt har det gått att få stöd för att begreppsstrukturerna är 
korrekta.  
Genom att skriva in lösningsfrekvenser i respektive strukturschema erhålls 
resultatscheman som avslöjar i vad mån den didaktiska ämnesanalysen är 
rimlig. Resultatscheman har sammanställts på olika nivåer utifrån underlag 
från klasser, skolor och kommuner eller, som i det första exemplet nedan 
(Figur 4.1), en samlad lösningsfrekvens för ca 5000 elever på skolor runt 
om i landet. Det har visat sig att mönstret i dessa lösningsfrekvenser ser i 
stort sett likadant ut oberoende av på vilken nivå resultaten sammanställts. 
Sammantaget grundar sig lösningsfrekvenserna i detta kapitel på mellan 
2000 och 5000 elever per diagnos och årskurs. Den didaktiska ämneasana-
lysen, i form av preliminära strukturer har i hög grad visat sig hålla. Fre-
kvenserna följer de konstruerade strukturerna, med högre lösningsfrekven-
ser för uppgifter som ligger ”högre upp” i strukturerna, det vill säga för 
uppgifter med färre förkunskapskrav, till lägre lösningsfrekvenser för upp-
gifter som ligger ”längre ner”, det vill säga uppgifter som ställer högre krav 
på förförståelse av olika slag. Varje resultatschema bekräftar i den mening-
en motsvarande strukturschema och sammantaget utgör empirin därmed ett 
stöd för den didaktiska ämnesanalysen. 
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Figur 4.1  Resultatschema för diagnos AG1. Lösningsfrekvenserna minskar uppifrån och ner i 
schemat. 

Varje diagnos prövar olika aspekter av ett och samma begrepp. Den elev 
som har alla uppgifter rätt på en diagnos kan således anses behärska be-
greppet. Vid utprövningen av diagnoserna har säkerställts att ett antal ele-
ver i relevant årskurs har löst alla uppgifter på en diagnos rätt, varför det 
kan anses rimligt att klara de aspekter som testas under det stadium dessa 
elever befinner sig på.  
Hur de olika diagnoserna är kopplade till varandra framgår av mer övergri-
pande strukturscheman som presenterar hur begrepp hänger ihop inom 
varje område och delområde (www.skolverket.se/diamant). Även dessa är 
resultatet av en didaktisk ämnesanalys av aktuellt område. Ett exempel är 
strukturschemat för området Rationella tal nedan (Figur 4.2). De heldragna 
pilarna visar hur diagnoserna hänger samman i en översiktlig förkunskaps-
struktur. De grå rutorna indikerar relvanta förkunskaper från andra områ-
den. 
 

 
 

Typ 6+1, 2+4 
Åk 1 82% 
Åk 2 87% 

Typ 8-4, 9–4 
Åk 1 45% 
Åk 2 58% 

Typ 4+4, 3+5 
Åk 1 67% 
Åk 2 76% 

Typ 4+__=9 
Åk 1 32% 
Åk 2 46% 

 Typ 9-1, 8-6 
 Åk 1 62% 
Åk 2 74% 

Typ 8=2+___ 
Åk 1 20% 
Åk 2 29% 
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Figur 4.2. Strukturschema för området Rationella tal.  

Ett strukturschema kan ses som en bild av ett matematiklandskap. På 
samma sätt som det finns olika kartor, ekonomiska, topografiska och tema-
tiska, över omgivningen går det att tänka sig att det finns olika typer av kar-
tor över matematiklandskapet. Strukturschemana utgör således didaktiska 
kartor över matematiklandskapet i olika skala, alltså med olika detalje-
ringsgrad. Det finns till exempel strukturscheman över hela områden, som i 
Figur 4.2 och strukturschema över enskilda begrepp, som resultatschemat i 
Figur 4.1. 
En enskild elevs resultatschema synliggör hur en progression inom det ak-
tuella begreppet uppfattats och förståtts av eleven. Den ursprungliga tanken 
vid konstruktionen av diagnoserna var att det skulle vara möjligt att följa 
kunskapers utveckling och fördjupning, alltså hur ett begrepp inledningsvis 
testas med uppgifter som kräver få förkunskaper för att successivt testa 
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uppgifter som kräver mer förförståelser av olika slag. Genom att studera 
lösningsfrekvenser blir det möjligt att se om dessa antaganden varit rimliga. 
I följande avsnitt presenteras de strukturer som en didaktisk ämnesanalys 
resulterat i, i form av ett strukturschema. Det matematikinnehåll som ex-
emplifieras nedan är hämtade från såväl grundskolans tidiga årskurser som 
grundskolans senare årskurser.  
Inledningsvis beskrivs Potenser, ett område som introduceras på högstadiet. 
Detta område presenteras först eftersom det är relativt begränsat och struk-
turen framträder tydligt. Därefter presenteras tal i bråkform inom området 
Rationella tal. Områdets komplexitet består delvis i att begreppet inled-
ningsvis utgår från vardagssituationer för att sedan övergå till ett inomma-
tematiskt begrepp, bråk som tal. Detta område behandlas genom hela 
grundskolan och utgör centrala förkunskaper till tal i decimalform, proport-
ionalitet, procent och algebra. En förutsättning för att klara beräkningarna 
inom dessa områden är goda kunskaper i den grundläggande aritmetiken. 
Grundläggande aritmetik, som presenteras efter tal i bråkform, utgör såle-
des en viktig grund för förståelse av alla beräkningar där den första delen, 
talområdet 0 – 10, senare generaliseras och ligger till grund för förståelse 
av mer komplexa beräkningar. Området är väl utforskat men kanske inte 
strukturerat på det sätt som gjorts här. Sist ges exempel från området Mät-
ning vilket är en central del av den grundläggande geometrin. Även där är 
begreppen nära kopplade till aritmetiken. 
I samband med att diagnoser och strukturscheman beskrivs, ges kommenta-
rer rörande undervisning inom respektive område. Anledningen till det är 
att tydliggöra hur diagnosresultat och didaktisk ämnesanalys kan ligga till 
grund för undervisningens planering. 

4.1 Potenser 
Begreppen potenser och rötter har i diagnosmaterialet placerats i ett område 
som kallas Utvidgad Aritmetik, AU. Inom detta område blir det tydligt att 
eleven måste få möjlighet att lära sig olika konventioner som matematiska 
notationer och de sätt man förväntas skriva på. Man kan beskriva detta som 
något av matematikens grammatik. Ett exempel är hur tecken i vissa situat-
ioner inte skrivs ut.  Inom algebra betyder 3x, 3 ∙ 𝑥, multiplikationstecknet 
skrivas inte ut. Motsvarande gäller uttryck som 3(5 + 7), men inte 35. Ett 
annat algebraiskt uttryck är x, som betyder detsamma som 1 ∙ 𝑥, något som 
inte är självklart för den som inte fått det förklarat för sig. 
På motsvarande sätt är det inte självklart för alla elever att 5 i samband med 
potensräkning kan skrivas som  5!. Den som behärskar denna typ av kon-
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ventioner funderar aldrig djupare på dessa skrivsätt, utan använder uttryck-
en och förstår såväl dolda operationssymboler som dolda siffror. 
Den diagnos som har använts för att testa elevernas kunskaper om potenser 
täcker det innehåll som en tolkning av kursplanen ger vid handen att elever 
kan möta under årskurserna 7 – 9. Enligt det centrala innehållet i Lgr11 in-
går ”talsystemets utveckling från naturliga tal till rationella tal”, de ”reella 
talens egenskaper och användning i vardagliga och matematiska situation-
er” samt ”potensform för att uttrycka små och stora tal”. Läraren ska tolka 
denna text och förväntas förstå innebörden och operationalisera detta i 
undervisning. Under arbetet med diagnoserna tolkades texten, varefter in-
nehållet analyserades didaktiskt, operationaliserades i en diagnos och sam-
manfattades i en förkunskapsstruktur, ett strukturschema.  
Diagnosen Potenser, POT, (Figur 4.3) användes vid en kartläggning i ter-
minsstarten i gymnasieskolan. Diagnosen avser att testa vilka kunskaper 
eleverna har med sig från högstadiet och bedöms testa om eleven uppnått 
kunskapskraven inom området i grundskolans kursplan.  
Potenser 

Figur 4.3. Diagnos, Potenser, POT. 

1. Beräkna 
   a. 3² = …….        b.  25 = …….   c.   50 = ……. 

2. Skriv utan potenser 
   a. 5·10² = …….    b. 4·10-3 = ……. c. 3,2·104 = 
……. 

3.  Beräkna 
    a.  (3 + 2)2 = ……..  b.  3 + 3² = ……. c. (-3)-2 = ……… 

4. Förenkla 
    a. 2² · 23  = …….      b. 5 · 57  = …….     c. 30 · 32 = ……. 

5. Beräkna 

    a.     !
!"

!!"
 = ……….     b.   !

!∙!!

!!∙!!
 = …… c.  !

!

!!
  = …… 
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Här följer en beskrivning, baserad på den didaktiska ämnesanalysen, av 
tanken bakom de olika uppgifterna och reflektioner kring möjliga lösning-
ar. Lösningsfrekvenserna som anges i texten hänför sig till en utprövning 
av diagnosen av alla elever i gymnasiets åk 1 i en mellansvensk kommun 
(Jmf Figur 4.4). 
Uppgifterna 1a – 1c i diagnosen testar grunden när det gäller förståelse av 
potenser. Att 3 . 3 = 3² följer enligt definition av exponentiering som upp-
repad multiplikation när exponenten är ett positivt heltal. Lösningsfrekven-
sen är 88% vid starten i åk 1 i gymnasieskolan. Uttrycket 3² är endast ett 
annat sätt att representera multiplikationen 3 . 3. Denna kunskap ska sedan 
generaliseras till beräkningar som 25 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2. Här har emellertid 
lösningsfrekvensen sjunkit till 69%. Att 50=1 vet endast 50% av eleverna. 
Redan när tal skrivs i potensform finns således en stegrad svårighet och 
tydligen är 50=1 en komplex, men central, aspekt som ingår för att fullstän-
digt förstå vad tal skrivna i potensform innebär.  
Uppgift 2 testar grundpotensform. Uppgiften att skriva 5·10² utan potens 
löser 81% av eleverna. När det gäller 3,2 · 104 och 4 · 10-3 så sjunker lös-
ningsfrekvensen till 62% respektive 56%. Här kan man se att om talet före 
tiopotensen är skrivet med decimaler blir det svårare och om sedan tiopo-
tensen är negativ så är det ytterligare en kritisk aspekt.  
I uppgift 3 testas prioriteringsregler vid räkning med potenser. Här ska man 
veta att termerna i uttrycket 3 + 3² evalueras var för sig och att multiplika-
tionen 3² därför räknas ut före additionen, alltså att 3 + 3² = 3 + 9 = 12.    
75 % av eleverna klarar detta. Tolkningen av uttrycket (3 + 2)2, där ut-
trycket inom parentesen beräknas först, visar sig inte helt självklar. Där blir 
(3 + 2)² = 52 samma som definitionen; 5 . 5 = 52 = 25. Endast 63% av ele-
verna har förstått detta. 

När det gäller prioriteringsreglerna är det så här långt egentligen inte något 
som är svårt. Det som krävs är dock att eleven har förstått ”spelreglerna”, 
konventioner och räkneregler. Dessa går inte att gissa sig till utan läraren 
måste synliggöra dem för eleven.  
Uppgiften att beräkna (-3)-2 involverar flera olika delkunskaper. Eleven ska 
förstå vad det innebär att exponenten är negativ, att 3-2 = !

!
 , och vad som 

händer när två negativa tal multipliceras: (-3) . (-3) = 9. Detta är nödvän-
diga förkunskaper för att kunna lösa denna uppgift. Av lösningsfrekvensen, 
8%, framgår att det är viktigt att befästa dessa förkunskaper och sedan visa 
hur de fungerar tillsammans när man utför denna typ av beräkning. 
Uppgift 4 testar potenslagarna vid multiplikation, vilka i sin tur är beroende 
av att eleven har förstått definitionen av tal skrivna i potensform och sedan 
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kan hantera den kunskapen på ett rationellt sätt genom att addera potenser-
na: 𝑎! ∙ 𝑎! = 𝑎!!! . 
I uppgift 4a gäller det att förenkla: 22· 23  =  2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 25.  Efter för-
enklingen har uppgiften reducerat till samma uppgift som 1b på diagnosen. 
66% av eleverna klarar detta. Finns det sedan med en dold etta som i 5 · 57, 
sjunker lösningsfrekvensen till 55%. Detsamma gäller för 30 · 32, där lös-
ningsfrekvensen är 54%. Alltså är tolkningen av 5 som 51 i detta samman-
hang och att 30 = 1 kritiska för eleverna. Tidigare framkom att hälften av 
eleverna inte fullständigt har förstått vad tal skrivna i potensform innebär. 
Dessa elever kan troligen inte heller förenkla uttryck med hjälp av potens-
lagen för multiplikation. 

I uppgift 5a ska eleven beräkna  !
!"

!!"
 . På motsvarande sätt som i multiplika- 

tion används potenslagen för division. Lösningsfrekvensen är 53%, ungefär 
samma som vid multiplikation. I uppgifterna 5b och 5c kombineras tidigare 
kunskaper. Uppgiften 5b löser 27% av eleverna och uppgift 5c löser 10% 
av eleverna. Där behöver eleven kunna faktorisera talet 6 och förstå bety-
delsen av en parentes i detta sammanhang. Denna operation kräver att ele-
ven har en god taluppfattning och ser hur talet kan skrivas om enligt 
6! = (2 ∙ 3)! = 2! ∙ 3! för att sedan kunna förkorta med 3!.  
Uppgifterna på diagnosen, resultatet av den didaktiska analysen av begrep-
pet potens, ordnades i ett preliminärt strukturschema enligt en förkunskaps-
struktur. Efter kartläggningen noterades lösningsfrekvenserna i struktur-
schemat och ett resultatschema erhölls. Det framgår av detta att lösnings-
frekvensen sjunker för varje ny aspekt som testas (Figur 4.4), vilket stöder 
den didaktiska analysen och de antaganden som gjorts om att komplexite-
ten inom begreppet ökar ju fler delkunskaper som krävs för att klara en viss 
uppgift. På detta sätt kan empirin bekräfta de didaktiska strukturerna. Den 
sjunkande lösningsfrekvensen beror troligen på att elever saknar de förkun-
skaper som krävs för att förstå en ny delkunskap, något som även bekräftas 
i kliniska intervjuer med elever.  
I resultatschemat nedan finns lösningsfrekvenser för såväl årskurs 1 som 
årskurs 2 i gymnasieskolan inom en och samma mellansvenska kommun. 
Ytterligare en iakttagelse som stärker den didaktiska analysen empiriskt är 
att de minskande lösningsfrekvenserna i såväl årskurs 1 som årskurs 2 i 
gymnasieskolan visar i väsentliga avseenden samma mönster.   
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Figur 4.4. Resultatschema, Potenser, POT. Gy åk 1 n≈1500 elever, Gy åk 2 n≈900 elever.  

Didaktisk karta 
Utgående från resultatschemat (Figur 4.4) kan strukturschemat förfinas. 
Varje ruta i resultatschemat beskriver en aspekt av potensbegreppet. För 
varje sådan aspekt behövs förkunskaper, vilka är såväl delkunskaper inom 
begreppet som kunskaper om andra, i någon mening närliggande begrepp.  
En sådan förfinad analys ger, till exempel, vid handen att faktorisering är 
en avgörande förkunskap vid förenkling av uttryck i potensform. Det förfi-
nade strukturschema som denna vidare analys resulterar i (Figur 4.5) utgör 
en mer detaljerad didaktisk karta över begreppet potenser. Denna karta ger 
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en tydlig bild av vilka delkunskaper som är viktiga att synliggöra för ele-
verna i undervisningen så att de ska förstå olika aspekter av tal skrivna i 
potensform och hur man räknar med denna typ av uttryck. Observera dock 
att strukturschemat inte rakt av är att betrakta som en undervisnings-
struktur. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5. Strukturschema/Didaktisk karta, potenser.  

Strukturschemat i Figur 4.5 kan beskrivas mindre detaljerat (Figur 4.6) med 
en didaktisk karta i en annan skala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.6. Övergripande strukturschema, potenser.  
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I samband med utprövningen av den här diagnosen intervjuades ett tiotal 
gymnasielärare som genomfört diagnosen, angående deras syn på struktur-
scheman, resultatscheman och lösningsfrekvenser. Det framkom då att flera 
av de steg som visar sig i strukturschemat, togs för givna eller inte reflekte-
rats över som eventuellt problematiska för eleverna. I och med att dessa 
aspekter synliggjordes, menar de att de kunde bli tydligare i sin undervis-
ning och på så sätt ge eleverna bättre möjligheter att förstå begreppet och 
operationerna. 

4.2 Rationella tal 
Bråkens roll i samhället har successivt övertagits av tal i decimalform. 
Detta innebär inte att undervisningen om bråk i skolan ska få en mindre 
framträdande roll. Kunskaper om tal i bråkform utgör förkunskap bland 
annat till tal i decimalform. Bråk används också när det gäller att beskriva 
andelar och är således även en förkunskap vid procenträkning. Tal i bråk-
form är vidare en central förkunskap för algebra och för hantering av ekvat-
ioner. Att elever kan multiplicera, dividera eller förlänga tal i bråkform är 
nödvändigt på flera av gymnasieskolans program och grunden ska läggas i 
grundskolan.	  
Under rubriken Centralt innehåll i Lgr11 för årskurserna 1 – 3 ingår ”Del av 
helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla 
bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal”. Vidare ingår ”Na-
turliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situ-
ationer”.  
För årskurserna 4 – 6 ingår ”Rationella tal och deras egenskaper” samt ”Tal 
i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.”, 
och för årskurserna 7 – 9 ingår ”Reella tal och deras egenskaper samt an-
vändning i vardagliga och matematiska situationer.”, samt ”Centrala meto-
der för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, 
huvudräkning samt vid beräkning med skriftliga metoder och digital tek-
nik.” 
Denna text ska tolkas av lärare och omsättas i undervisning som ska leda 
till att eleverna når de nationella kunskapskraven. Kunskapskraven i Lgr11 
för årskurserna 1 – 3 inbegriper att ”Eleven visar grundläggande kunskaper 
om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jäm-
föra och namnge delarna som enkla bråk”. 
Texterna i kunskapskraven för årskurserna 4 – 9 är inte direkt kopplade till 
det centrala innehållet, utan uttrycker olika kvaliteter i kunnandet som eleven 
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ska visa. Det betyder att läraren i sina bedömningar själv måste koppla sam-
man kunskapskraven med det aktuella centrala innehållet. 
Figur 4.2 utgörs av ett övergripande strukturschema för området Rationella 
tal. När man studerar hur bråkbegreppet behandlas i vardagen, och hur 
detta speglas i läromedel och under lektioner, visar det sig att bråk före-
kommer i en rad olika situationer. Det är emellertid inte lätt att genomskåda 
på vilket sätt de matematiska strategierna för bråkräkning används i dessa 
olika situationer, utan olika aspekter av bråkbegreppet framträder i olika 
situationer. Ett bråk kan uppfattas på bland annat följande sätt: 
§ som ett tal, 
§ som en del av en hel, 
§ som en del av ett antal, 
§ som en andel, 
§ som en proportion, 
§ som ett förhållande eller 
§ som en skala. 
För att lösa problem som hör samman med de olika situationerna används 
bråken som rationella tal och man opererar med dem enligt gällande räkne-
lagar. För en elev är det inte alltid lätt att se sambanden mellan de olika si-
tuationerna. Det inte självklart att man kan arbeta med !

!
 av en helhet och !

!
  

av ett antal utgående från samma matematiska modell, eller att en strategi 
som beskrivits för del av en hel också gäller för en del av ett antal. För den 
som behärskar detta och därmed kan ta det för givet, kan det vara svårt att 
föreställa sig vad som behöver lyftas fram i undervisningen.  
Bråkbegreppet grundläggs redan under de tidigaste skolåren och ska succe-
sivt formaliseras. I början grundläggs bråkbegreppet utgående från vardag-
liga situationer och eleverna får lära sig del av helhet, del av antal och 
grundläggande proportionalitet. Men innan eleverna börjar operera med tal 
i bråkform krävs att de behärskar ett antal grundläggande begrepp. En di-
daktisk analys visar här att det handlar om att behärska tre grundläggande 
insikter:  
§ nämnarens innebörd, 
§ täljarens innebörd,  
§ varje tal i bråkform kan skrivas på (oändligt många) olika sätt. 
Eleven möter dessa insikter i tidigare årskurser och då genom aspekterna 
del av en helhet och del av ett antal. På detta sätt kan de olika räkneoperat-
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ionerna inledningsvis ges en konkret förankring. Den didaktisk analysen 
synliggör den komplexitet som råder här, dels när det gäller att lösa olika 
typer av vardagsproblem där tal i bråkform förekommer och dels när det 
gäller att förstå algebra och närliggande områden där hantering av tal i 
bråkform är centralt. 

4.2.1 Nämnarens och täljarens betydelse  
Undervisningen inleds ofta med aspekten en del av en hel. Redan på för-
skolan får elever dela frukter i två halvor och använda begreppet hälften. 
Även hemma delar syskon i halvor eller tredjedelar. Det verkar i dessa 
sammanhang som barn intuitivt förstår att värdet en halv är beroende av 
ingångsvärdet. Delar de på en liten chokladkaka så blir halvan mindre jäm-
fört med om de delar på en större chokladkaka.  En grundläggande tanke 
om rättvisa gör att barn kan ha uppfattningen att halvorna ska vara lika 
stora. Dessa erfarenheter utgör inledningen till strukturbyggandet i delom-
rådet Bråk, RB, inom området Rationella tal, R.  
Med den första diagnosen inom området Rationella tal, En del av en hel, 
RB1, testas elevens förståelse av nämnarens betydelse. Diagnosen omfattar 
sju uppgifter och alla uppgifterna utgår från stambråk, det vill säga bråk där 
täljaren är 1. Diagnosen har genomförts i årskurserna 4 och 5. 
Uppgifterna i diagnosen är av olika slag (Figur 4.7). Uppgifterna 1, 2 och 6 
handlar om att avläsa eller urskilja en markerad andel i en figur. På uppgif-
terna 3, 4 och 7 krävs att eleven själv konstruerar givna andelarna. För att, 
till en viss del, kunna se kvalitet i elevens kunskaper bygger uppgiftskon-
struktionen på en skillnad mellan passiv och aktiv kunskap. Passiv kunskap 
innebär en avläsning, och aktiv kunskap kräver att eleven själv markerar 
eller ritar ut andelen. Härigenom går det att se hur långt eleven har kommit i 
sin kunskapsutveckling när det gäller denna inledande förståelse av bråkbe-
greppet. 
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Figur 4.7. Diagnos, En del av en hel, RB1.  

Här följer en beskrivning av de didaktiska idéerna bakom de olika uppgif-
terna. I texten och i resultatschemat nedan (Figur 4.8) anges lösningsfre-
kvenser för årskurserna 4 och 5. Underlaget är 3150 elever i årskurs 4 och 
1920 elever i årskurs 5.  
De inledande uppgifterna visar om eleven förstått innebörden av begreppet 
andel. Det är här liten skillnad i lösningsfrekvenserna mellan uppgifterna 1, 
2 och 6a där kunskapen visas passivt och i uppgifterna 3a, 3b och 4 där 
kunskapen kräver ett aktivt lösande. Detta indikerar att den elev som har 
förstått begreppet andel, cirka 75% i årskurs 4, kan såväl avläsa, urskilja, 
som att själv dela in och markera en andel.  
Uppgifterna i 3a och 3b är av typ ”Skugga en fjärdedel av fyra givna rutor” 
och testar den grundläggande definitionen av fjärdedel. Detta klarar 71% av 
eleverna i årskurs 4. När de sedan i uppgift 3c ska skugga en tredjedel av 6 
rutor så är lösningsfrekvensen endast 33%. Även uppgift 6c testar samma 
aspekt och har lösningsfrekvens 36%. Två tredjedelar av eleverna kan alltså 
inte generalisera den grundläggande kunskap de har. Analysen visar att 
denna generalisering utgör en delkunskap som är en betydelsefull aspekt 
vid lärande av det generella begreppet andel. 
Även uppgift 6b har låg lösningsfrekvens, 36% i årskurs 4, vilket visar att 
det inte är självklart för en elev att delarna i en helhet ska vara lika stora 
när man till exempel talar om tredjedelar. Denna kunskap har förskolebarn 
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intuitivt, men när innebörden i stambråket ska formaliseras behöver detta 
tydligt synliggöras i undervisning. 
Uppgiften 4c och uppgifterna 7b och 7c, att dela upp fjärdedelar respektive 
femtedelar, har visat sig vara svåra, troligen beroende på elevers ovana vid 
arbete med denna typ av geometriska figurer som verkar vara avgörande, 
för att kunna lösa uppgifterna. 
En annan aspekt som testas, i uppgift 5, är om eleven kan använda matema-
tisk notation när det gäller stambråk. 60% av eleverna i årskurs 4 kan detta. 
Lösningsfrekvensen visar att inte alla elever som kan tolka och markera 
andelar (uppgifterna 1, 2, 3a och 3b), kan uttrycka andelen som ett bråk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 4.8. Resultatschema, En del av en hel, RB1. 

Diagnos RB1 testar, som sagt, nämnarens betydelse. Diagnosen Flera delar 
av en hel, RB2, testar täljarens betydelse och med diagnos Del av ett antal, 
RB3, testas båda dessa begrepp, men perspektivet har förskjutits från del av 
en hel till del av ett antal. De övergripande sambanden framgår av Figur 
4.9. 
 

RB1 1 Passiv avläsning 
Åk 4 75% 
Åk 5 82% 

RB1 2 Urskilja 
Åk 4 77% 
Åk 5 83% 

RB1 3c Generalisering 
Åk 4 33% 
Åk 5 44% 

RB1 4 Dela in o skugga själv 
Åk 4 74%    (56%) 
Åk 5 77%    (65%) 

RB1 3a,b Aktiv (Skugga själv) 
Åk 4 71% 
Åk 5 78% 

RB1 6a Passiv avläsning 
Åk 4 80% 
Åk 5 85% 

RB1 6b Generalisering 
Åk 4 36% 
Åk 5 41% 

RB1 6c Generalisering 
Åk 4 25% 
Åk 5 31% 

RB1 5 Skriv med siffror 
Åk 4 60% 
Åk 5 73% 
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Figur 4.9 De första diagnoserna inom området Rationella tal.  

I diagnosen RB2 är det således täljarens betydelse, som står i fokus. Här 
kan man iaktta om eleven förstår att 2:an och 3:an i bråket !

!
 har olika 

funktion. Siffran 3, som står i nämnaren, ska i detta sammanhang inte tol-
kas som ett separat tal utan hela bråkuttrycket !

!
 måste beaktas. Talet 2 står 

för att man avser summan av två sådana stambråk, alltså !
!
+ !

!
.     

På uppgifter där två av fem rutor är skuggade i olika Figurer ska eleven 
ange andelen !

!
. Lösningsfrekvensen i årskurs 4 är 67%. Något färre elever 

löser samma typ av uppgift när täljaren är störrre än 1. Detta framgår vid 
jämförelse med en uppgift på RB1 där en ruta var skuggad. Den uppgiften 
hade lösningsfrekvens ca 75%. På diagnos RB2 har abstraktionsgraden 
höjts. När eleverna själva ska skugga en andel så är bråket uttryckt med 
siffror i stället för i text som på RB1. Detta verkar dock spela mindre roll. 
Däremot är formen på figuren avgörande. 
	  

 
 
Figur 4.10. Uppgift 4, RB2. 

Endast 40% av eleverna i årskurs 4 klarar att skugga !
!
  respektive 𝟐

𝟑
  av fi-

gurerna (Figur 4.10). Elevens förståelse av geometriska figurer är förstås en 
viktig förkunskap i detta sammanhang.  
Diagnoserna RB1 och RB2 har genomförts i årskurserna 4 och 5 och lös-
ningsfrekvenserna för de olika uppgifterna är cirka tio procentenheter högre 
i årskurs 5. Mönstret i lösningsfrekvenserna mellan olika uppgifter eller 
grupper av uppgifter är dock desamma. Detta stöder empiriskt såväl val av 
kriterieuppgifter som relevansen i strukturschemana. 
Lösningsfrekvenserna för diagnos RB3, som testar delar av ett antal, ger 
liknande information som för RB1 och RB2. Diagnosen RB3 har genom-

RB1 En del 
av en hel 

RB2 Flera 
delar av en hel 

RB3 Del 
av ett antal 
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förts i årskurs 5 och årskurs 6. Även i detta fall skiljer endast tio procenten-
heter i lösningsfrekvenserna och mönstret är detsamma i båda årskurserna. 
Diagnosen RB3 testar om eleven förstår andelar av ett antal, uppgifter av 
typ ”Här är fem ringar varav två är skuggade. Hur stor andel av ringarna är 
skuggade? Svara i bråkform.” 79% av eleverna i årskurs 5 klarar detta.  När 
de sedan själva aktivt ska skugga !

!
  av åtta cirklar så klarar 51% detta. 

Återigen är det bristande förmåga att generalisera en erövrad kunskap som 
visar sig. 
Uppgifter som en ”en femtedel av 10” eller ”en tredjedel av 6”, alltså ande-
lar där täljaren är 1, har en lösningsfrekvensen på ca 60%. På uppgiften 
”två femtedelar av 10” eller ”två tredjedelar av 9”, alltså där täljaren är 
större än 1, så är lösningsfrekvensen nere på 40%. Även här är det generali-
seringsförmågan som brister. Uppgifter av denna typ utgör en förkunskap 
till proportionalitet. 
Samtliga tre diagnoser RB1, RB2 och RB3 har lösts av elever i årskurs 5.  
Då har 65% av eleverna alla eller nästan alla uppgifter rätt på RB1 medan 
86% har det på RB2 och 43% på RB3. Att det är större andel som får ett 
högt resultat på RB2 än RB1 beror troligen på att uppgifter som testar ele-
vens förmåga att generalisera begreppen har missats på RB2, en komplette-
ring som behöver göras. Diagnos RB3 som testar delar av ett antal är det 
färre elever som klarar. Slutsatsen blir att denna aspekt av bråk måste syn-
liggöras och diskuteras mer i undervisningen. 

Didaktisk karta 
Lärare i skolan har under många år introducerat bråkbegreppet på det sätt 
som speglas i resonemangen bakom konstruktionen av diagnosernas upp-
gifter. Den didaktiska analysen ger vid handen att det finns många delkun-
skaper inom området Bråk som behöver uppmärksammas i undervisningen; 
En del av en hel, nämnarens betydelse och flera delar av en hel, täljarens 
betydelse är centrala aspekter inom bråkräkning. Det är viktigt att även 
kunna koppla dessa aspekter till del av ett antal, något som utgör en kon-
kretiserande grund för att sedan betrakta bråk som tal.  
Inledningsvis kan eleverna laborativt avläsa, urskilja och skapa olika ande-
lar av en helhet.  Då ska man tydligt betona att andelarna är lika stora. Den 
inledande kunskapen generaliseras sedan för att fördjupa förståelsen. Ele-
ven ska även lära sig att abstrahera och kunna uttrycka de olika andelarna 
med hjälp av matematiskt symbolspråk.  
Utgående från lösningsfrekvenserna vid diagnostisering och en didaktisk 
analys av kriterieuppgifterna i diagnoserna framkommer en förkunskaps-
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struktur när det gäller de aspekter som behöver synliggöras. Struktursche-
mat, den didaktiska kartan (Figur 4.11), visar aspekter av den grundläg-
gande förståelsen av bråkbegreppet utgående från konkretisering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.11 Strukturschema/Didaktisk karta, nämnarens betydelse.  

När eleven behärskar en grundläggande förståelse av bråkbegreppet kan 
hon gå vidare till aspekten bråk som tal. 

4.2.2 Bråk som tal 
Tal i bråkform är rationella tal. Varje tal i bråkform har en bestämd plats på 
tallinjen och kan därmed storleksordnas.  
Den grundläggande förståelsen av bråk som tal testas med hjälp av de två 
diagnoserna, Bråk som tal, RB4 och Taluppfatttning av bråk, RB5, (Figur 
4.12). Dessa båda diagnoser har genomförts i årkurserna 5 och 6.  
 
 
 

 

Figur 4.12. Sambandet mellan diagnoserna RB4 och RB5. 

RB4  
Bråk som tal 

RB5 Talupp-
fattning av bråk 

Eleven delar själv in 
olika figurer i lika 

stora andelar 

Skriva talen med 
matematiskt sym-
bolspråk !

!
𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟   !

!
 

 

Avläsa 

Markera 

Urskilja 

Del av helhet 
t.ex 
 
 

   

Generalisera 
t.ex.   
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Uppgifterna på RB4 testar dels tals placering på tallinjen, dels storleksord-
ning av tal i bråkform. I uppgift 1 ska talen !

!
 och !

!
 placeras på en tallinje 

som är delad i fyra lika långa delar. På motsvarande sätt, i uppgift 2, ska   !
!
 

och !
!
 placeras på en tallinje som är delad i sex lika delar. Av lösningsfre-

kvenserna framgår att i årskurs 5 är det mellan 40% och 50% av eleverna 
som löser dessa uppgifter rätt och i årskurs 6 mellan 50% och 60%.  

Andra uppgifter på RB4 är av typ ”Vilket av talen är störst, !
!
  eller   !

!
 ?”, 

där talen ska storleksordnas genom jämförelse. De två talen har samma täl-
jare och olika nämnare, en inledande aspekt vid storleksordning. 62% av 
eleverna i årskurs 5 löser uppgiften. I en annan uppgift ska eleven jämföra 
två tal i bråkform och avgöra om utsagor av typ !

!
= !

!
 och !

!
= !

!
  är sanna 

eller falska. Detta klarar 67% av eleverna. Dessa uppgiftet testar en första 
förståelse av gemensam nämnare vid jämförelse. 
Att ange olika uttryck för samma bråktal genom att fylla i rätt täljare i upp-
gifter av typ  !

!
= !

!
=

!
=

!"
  löser ca 50% av eleverna. Om däremot något 

tal i nämnaren hoppas över som i  !
!
= !

!
=

!"
=

!"
  så löser endast 10% av 

eleverna det. En tolkning av detta är att även om en elev kan följa ett möns-
ter så ökar komplexiteten när den kunskap som krävs blir mer generell. 
Detta pekar mot en kritisk delkunskap som är nödvändig vid operationer 
med tal i bråkform. Det är förstås avgörande att kunna uttrycka ett bråk på 
olika sätt, eftersom detta krävs för att göra talen liknämniga vid beräkning-
ar.  
Även på RB4 följer lösningsfrekvenserna samma mönster i båda årskurser-
na. Skillnaden är att lösningsfrekvenserna i årskurs 6 är cirka 10 procen-
tenheter högre än i årskus 5. 
Nästa diagnos, Taluppfatttning av bråk, RB5, (Figur 4.13) testar grundläg-
gande taluppfattning av bråk som tal och har genomförts i årkurs 6. Denna 
taluppfattning är en central aspekt inom bråkbegreppet och innebär ab-
straktion av kunskaper som inledningsvis kopplats till vardagen. Kunskap-
en krävs när man ska operera med tal i bråkform. 
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Figur 4.13. Diagnosen, Taluppfattning av bråk, RB5. 

Efter den didaktiska analysen organiserades här uppgifterna i grupper om 
tre, där varje uppgift i gruppen testar olika uttryck av en aspekt av begrep-
pet. Tanken med diagnosen är att testa om eleven har abstraherat sin förstå-
else av bråk som tal.  
Uppgift 1 testar täljarens innebörd och lösningsfrekvens på denna typ av 
uppgifter är 73%. Här redovisas ett medeltal av lösningsfrekvenserna per 
uppgiftsgrupp eftersom lösningsfrekvenserna är mycket lika på de tre upp-
gifterna, 1a är 73%, 1b är 74%  och 1c är 73%. Lösningsfrekvensen på 
samtliga uppgiftsgrupper inom diagnosen följer samma mönster. 
En grundläggande förståelse innebär att veta att täljaren beskriver hur 
många delar som avses; att !

!
 betyder !

!
+ !

!
= 2 ∙ !

!
 , att !

!
 betyder !

!
+ !

!
+

!
!
= 3 ∙ !

!
  och att fyra fjärdedelar är lika mycket som en hel.  

I uppgift 2 testas subtraktion av tal i bråkform med lika nämnare. Lösnings-
frekvens 70% är något lägre än vid motsvarande additioner. Detta är 
samma tendens som vid beräkningar inom den grundläggande aritmetiken. 
Intervjuer med elever tyder på att de inte ser sambandet mellan räknesätten, 
något som är grundläggande och därför behöver synliggöras i undervis-
ningen. 
Uppgift 3 testar multiplikation av ett tal i bråkform med ett naturligt tal. 
Lösningsfrekvens 67% är något lägre än lösningsfrekvensen på uppgift 1b 
som i grunden är samma uppgift som 3a fast skriven i en annan uttrycks-
form. Detta samband behöver analyseras vidare. 
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Uppgift 4 testar division av ett tal i bråkform med ett naturligt tal, typ !
!
/2, 

där det går att tänka likadelning eller delningsdivision, eftersom täljaren i 
bråket är jämnt delbar med 2. Här är lösningsfrekvensen 59%. 

Uppgift 5a och 5b, av typ 1/ !
!
 , testar egentligen innebörden i bråkbegrep-

pet. Det är samtidigt en annan aspekt av division än i uppgift 4, nämligen 
innehållsdivision; Hur många halva respektive tredjedelar får det plats i en 
hel? Intervjuer visar att elever inte ser det enkla i uppgiften utan tolkar 
uppgiften som en division, vilken de inte kan utför. Lösningsfrekvensen 
10% tyder på att detta är en typ av uppgifter som måste belysas ordentligt 
för eleverna.  
Resultatschemat för RB5 (Figur 4.14) visar lösningsfrekvenserna på de 
olika aspekterna av taluppfattning av bråk som tal. Även här bekräftas i en 
mening strukturschemat empiriskt. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.14. Resultatschema, Taluppfattning av bråk, RB5. 

De båda diagnoserna RB4 och RB5 har genomförts i årskurs 6. Lösnings-
frekvenserna för hela diagnosen visar andelen elever som behärskar det be-
grepp som testas, alltså grundläggande taluppfattning av bråk som tal. An-
delen elever som hade alla eller nästan alla uppgifter rätt på dessa diagno-
ser utgjorde 53% respektive 51%. En naturlig tolkning av dessa resultat är 
att hälften av eleverna behärskar begreppet bråk som tal i slutet av årskurs 
5, men i årskurs 6 är det inte en större andel elever som behärskar begrep-
pet.  

Didaktisk karta 
Vid en analys av lösningsfrekvenserna för uppgifterna på diagnos RB5  
framkommer olika delkunskaper som krävs för att kunna operera med tal i 
bråkform (Figur 4.15). 
 
 

Addition av bråk med 
samma nämnare 

73% 

Multiplikation av ett bråk 
med ett heltal 

67% 

Division av ett bråk 
med ett heltal 

59% 

Division 
av ett bråk med ett bråk 

10% 

Subtraktion av bråk med 
samma nämnare  

70% 
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Figur 4.15. Strukturschema/Didaktisk karta, taluppfattning av bråk. 

Undervisningen om tal i bråkform startar med bråkaspekter hämtade från 
vardagen för att skapa en förståelse av innebörden i andelsbegreppet. Där-
efter flyttas fokus till aspekten bråk som tal. Denna undervisning ska lägga 
grund för att eleverna sedan ska kunna operera med tal i bråkform vilket 
krävs exempelvis inom algebra och vid problemlösning. Grunden ligger i 
att förstå hur ett tal i bråkform är uppbyggt med nämnare och täljare samt 
att kunna tolka till exempel att  !

!
= !

!
+ !

!
= 2 ∙ !

!
 . I grundläggande taluppfatt-

ning ingår att kunna tolka och uttrycka tal på annat sätt: 1− !
!
= !

!
− !

!
. Inne-

börden i de olika operationerna kan inledningsvis konkretiseras genom att 
tydligt visa en grundläggande beskrivning, till exempel multiplikationen 
2 ∙ !

!
= !

!
+ !

!
+ !

!
+ !

!
= !∙!

!
= !

!
. Detta är ett steg mot den abstraktion som 

krävs för fortsatt arbete med tal i bråkform.  

4.2.3 Operera med tal i bråkform 
Uppgifterna, som testas med de båda diagnoser Addition och subtraktion av 
tal i bråkform, RB6, och Multiplikation och division av tal i bråkform, 
RB7, innebär att operera med tal i bråkform, alltså en övergång till en mer 
formell behandling av dessa tal. För de elever som har en god taluppfatt-
ning och som behärskar de vanligaste strategierna för huvudräkning med 
naturliga tal är dessa typer av uppgifterna enkla att lösa. Lösningsfrekven-
serna är emellertid relativt låga, troligen beroende på att eleverna i under-
visningen har arbetat så procedurellt med liknande uppgifter att de inte ser 
hur enkla de är. För att lösa denna typ av uppgifter gäller det att tänka in-
nan man börjar räkna. Beräkningarna är ett led i att senare kunna utnyttja 
räkneregler inom algebra. 

Addition och subtraktion av tal i bråkform.   
Diagnosen RB6 (Figur 4.16), som testar addition och subtraktion av tal i 
bråkform, genomfördes i årskurs 8 och på gymnasiet i början av årskurs 1.  

Addition av bråk 
med samma näm-
nare 
Samma nämnare 

Multiplikation av 
ett bråk  
med ett heltal 

Division av ett 
bråk med ett heltal 

 

Division 
av ett ett heltal 
med ett bråk  

Subtraktion av 
bråk med 
samma nämnare 

RB Bråk som tal 
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Figur 4.16. Diagnos, Addition och subtraktion av tal i bråkform, RB6. 

Här följer en beskrivning av de didaktiska idéerna bakom uppgifterna och 
en reflektion kring möjliga sätt att tänka.  
Uppgift 1 testar additioner där termerna har samma nämnare: Lösningsfre-
kvensen i årskurs 8 på uppgift 1a, och 1b, är 81% respektive 79%. Uppgif-
ter av denna typ handlar om täljarens innebörd.  Uppgiften 1c, !

!
+ !

!
 , har 

den något lägre lösningsfrekvensen 73%.  De tre uppgifterna är av samma 
typ men i 1c kan svaret även skrivas i blandad form alltså !

!
 eller 1 !

!
. Bråk 

uttryckt i blandad form är en konvention där en addition uttrycks utan ad-
ditionstecken: !

!
= 1 + !

!
= 1 !

!
 . Detta skrivsätt av bråk i blandad form får 

inte blandas samman med algebraiska uttryck av typ x ∙ !
!
= x !

!
. Lösnings-

frekvensen indikerar en delkunskap som behöver synliggöras i undervis-
ningen, alltså hur tal kan skrivas när täljaren är större än nämnaren, och in-
nebörden i detta skrivsätt.  
I uppgift 2 testas additioner där termerna har olika nämnare. Dessa uppgif-
ter handlar om nämnarens innebörd och att man inte direkt kan addera två 
tal med olika nämnare utan att man först måste göra bråken liknämniga. 
Lösningsfrekvensen är markant lägre på dessa tre uppgifter än på uppgif-
terna med samma nämnare. Uppgiften  !

!
+ !

!
 , där endast första termen be-

höver förlängas, har lösningsfrekvensen 42%. De två andra uppgifterna 2b 
och 2c där det är svårare att finna en gemensam nämnare, har lösningsfre-
kvenserna 34% respektive 29%. Jämfört med lösningsfrekvenserna på upp-
gift 5 på diagnos RB4, som innebär att skriva ett tal i bråkform med olika 
nämnare, så var lösningsfrekvensen 50% när nämnarna var 3, 6, 9, 12 etc. 
men endast 10% när nämnarna var 3, 6, 15, 18. Liknämnighet är en central 
aspekt som tydligt måste synliggöraras i undervisningen och då hur detta 
görs generellt. 
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De två följande uppgifterna 3 och 4 testar subtraktioner. Uppgift 3 är subtr-
aktioner där termerna har samma nämnare. Lösningsfrekvensen på 3a och 
3b är 72% respektive 77%, medan lösningsfrekvensen på 3c, där ena ter-
men är skriven i blandad form, 1 !

!
− !

!
 ,  har lösningfrekvensen 52%. Det 

enda egentliga svårigheten i uppgiften är att det ena bråktalet uttrycks i 
blandad form. För den som vet att 1 !

!
= !

!
 blir uppgiften relativt enkel, 

!
!
−   !

!
. Att lösningsfrekvensen sjunker på subtraktionsuppgifter när det 

finns med ett tal i blandad form är samma tendens som vid addition. Att 
hantera tal där täljaren är större än nämnaren, eller där talet är skrivet i 
blandad form, utgör en kritisk aspekt. 
Uppgift 4 utgörs av subtraktioner där termerna har olika nämnare. Även vid 
subtraktion med tal i bråkform måste bråken först göras liknämniga. Upp-
gift 4a, där endast andra termen behöver förlängas, har en lösningsfrekvens 
på 40% medan 4b, där omskrivning av båda termerna krävs för att få en 
gemensam nämnare, har en lösningsfrekvens på 27%.  När sedan, som i 
uppgiften 4c, den ena termen är uttryckt i blandad form, är lösningsfre-
kvensen endast 19%.  
Lösningsfrekvenserna på subtraktionsuppgifter är även på denna diagnos 
lägre än på motsvarande additionsuppgifter, ett mönster som återkommer 
på diagnoser med naturliga tal och tal i decimalform. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 4.17 Resultatschema, Addition och subtraktion av tal i bråkform, RB6.  

Typ !
!
+ !

!
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Åk 8 29% 
Åk 1 56% 

Typ 2 !
!
− !

!
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Lösningsfrekvenserna (Figur 4.17) stöder empiriskt tanken att komplexite-
ten ökar ”nedåt” i strukturschemat för de aspekter som uppgifterna testar. 
Den didaktiska analysen bekräftas således i denna mening av empirin. De 
moment som behöver belysas i undervisningen framträder tydligt. Ana-
lysen av resultatschemat bekräftar de preliminära antagandena att liknäm-
nighet och blandad form är avgörande aspekter vid beräkning av tal i bråk-
form. 

Didaktisk karta 
Vid en analys av resultatschemat för diagnos RB6 framkommer olika del-
kunskaper som krävs för att kunna addera och subtrahera tal i bråkform. Ett 
strukturschema över begreppen kan se ut som i Figur 4.18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.18 Strukturschema/Didaktisk karta, Addition och subtraktion av tal i bråkform.  

Av denna didaktiska karta framgår vilka förkunskaper som krävs för att 
kunna operera med tal i bråkform, i detta fall med addition och subtraktion. 
De grå rutorna markerar förkunskaper som krävs från närliggande områ-
den. Utöver att kunna skriva bråk på olika sätt, vilket testades i RB4 behö-
ver eleverna lära sig att utföra detta på ett generellt sätt. Den räkneregel 
som används kan algebraiskt skrivas på följande sätt: 

 !
!
+ !

!
= !∙!

!∙!
+ !∙!

!.!
= !∙!!!∙!

!∙!
 

 
Multiplikation och division av tal i bråkform. 
Diagnosen Multiplikation och division av tal i bråkform, RB7, (Figur 4.19), 
har genomförts i årskurs 8 och vid starten av gymnasieskolans årskurs 1.  

RB5 Talupp-
fattning av tal 
i bråkform 

Addition av 
bråk med sam-
ma nämnare 

Subtraktion av 
bråk med sam-
ma nämnare 

Addition av 
bråk med olika 
nämnare 

Addition och sub-
traktion av ett 
bråk uttryckt i 
blandad form 

 

RB4 Skriva 
ett bråk på 
olika sätt 

Skriva bråk i 
blandad form 

Subtraktion av 
bråk med olika 
nämnare 
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Figur 4.19. Diagnos, Multiplikation och division av tal i bråkform, RB7. 

Här följer en beskrivning av de didaktiska idéerna bakom uppgifterna och 
en reflektion kring möjliga sätt att tänka vid lösandet av dem.  
Uppgift 1 testar multiplikationer där den ena faktorn är ett naturligt tal. 
Uppgift 1a, 6 ⋅ !

!
  har lösningsfrekvens 65% i årskurs 8 (Figur 4.20). En in-

tressant jämförelse kan göras med motsvarande uppgifter på RB5, 3 ⋅ !
!
 som 

gavs i årskurs 5 och hade då lösningsfrekvensen 67%. En tolkning av denna 
jämförelse är att de elever som kunde utföra operationen i årskurs 5 även 
kan det i årskurs 8. Sannolikt har ingen explicit undervisning ägt rum sedan 
årskurs 5 och elever lär sig inte detta på egen hand. Uppgift 1b är, via 
kommutativitet, i princip samma uppgift som 1a, men här sjunker lösnings-
frekvensen till 51%. Att lösningsfrekvensen är lägre indikerar att kommuta-
tivitet för multiplikation av ett bråk med ett heltal, inte är självklart för 
dessa elever. Uppgift 2a, 3 ∙ !

!
  är av samma typ som uppgift 1a men bråket 

är inte längre ett stambråk. Lösningsfrekvensen har sjunkit och är 37%, vil-
ket är en indikation på att när ett begrepp utvecklas så innebär det en svå-
righet. 

I uppgift 1c, 4 ⋅ 1 !
!
 , är ena faktorn uttryckt i blandad form och då är lös-

ningsfrekvensen, 39%. Skrivs uppgiften om  som 4 ⋅ !
!
 är den lik uppgift 2a. 

Lösningsfrekvens på dessa båda uppgifter är i stort sett lika vilket kan tol-
kas som att de elever som löst uppgift 2a sannolikt är samma elever som 
dem som löst uppgift 1c.  
Uppgifterna 2b och 2c testar multiplikation när båda faktorerna är tal i 
bråkform. Uppgift 2b, har lösningsfrekvensen 39% och uppgiften 2c, har 
lösningsfrekvensen 19%. Återigen syns att en uppgift med bråk skrivet i 
blandad form har lägre lösningsfrekvens. 
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Figur 4.20. Resultatschema, multiplikation av tal i bråkform, RB7.  

Resultatschemat (Figur 4.20) verifierar att strukturschemat beskriver en 
reell förkunskapsstruktur. 
Diagnosen RB7 testade även divisionsuppgifter. Lösningsfrekvenserna för 
dessa uppgifter (Figur 4.21) är klart lägre än för multiplikationsuppgifterna. 
Även divisionsuppgifter kräver förstås god grundläggande taluppfattning 
när det gäller tal i bråkform.  
I uppgift 3 testas divisioner där nämnaren är ett	  naturligt	  tal. När det gäller 
dessa tre deluppgifter kan man tänka i termer av likadelning. I uppgiften 
3a, !

!
/3, är täljaren i bråket jämnt delbar med 3, vilket någon med god tal-

uppfattning ”ser”. Lösningsfrekvensen är 33%.  
Uppgifterna 3b, och 3c, har båda lösningsfrekvensen 20%. De elever som 
löst dessa båda uppgifter har använt sig av generell metod      !

!
/4 = !

!
∙ !
!
  

vilket har konstaterats såväl vid rättning och som vid uppföljande inter-
vjuer. 
Uppgift 4, slutligen, testar divisioner där nämnaren är ett tal i bråkform. 
Uppgiften 4a, 2 ∕ !

!
 , har en lösningsfrekvens på 12% i årskurs 8. Uppgiften 

går egentligen tillbaka till en grundläggande egenskap hos tal i bråkform, 
nämligen att det går 3 tredjedelar på en hel. Motsvarande uppgift, 1/ !

!
 , tes-

tas i diagnosen RB5, som getts i årskurs 5. Lösningsfrekvensen var där 
10% alltså ingen större skillnad på lösningsfrekvensen i årskurs 5 och 8.  

Typ 6 ∙ !
!
 

Åk 8 65% 
Åk 1 66% 

Typ !
!
∙ 6 

Åk 8 51% 
Åk 1 59% 

Typ 3 ∙ !
!
 

Åk 8 37% 
Åk 1 52% 

Typ 4 ∙ 1 !
!
 

Åk 8 39% 
Åk 1 49% 

Typ 1 !
!
∙ !
!
 

Åk 8 19% 
Åk 1 36% 

Typ !
!
∙ !
!
 

Åk 8 39% 
Åk 1 52% 
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För uppgift 4b,  !
!
/ !
!
 , är lösningsfrekvensen något högre, 17%. Av elevlös-

ningar framgår att dessa elever använt formeln och inte ställt sig frågan hur 
många gånger !

!
  ryms i  !

!
. Uppgift 4c, !

!
!
!
 , däremot, löses snabbast genom 

ett formellt tänkande; multiplikation med den inversa nämnaren. Lösnings-
frekvensen här är 9%. Denna formella beräkningsmetod krävs bland annat 
vid fortsatt räkning med tal i bråkform och inom algebra. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 4.21. Resultatschema, division av tal bråkform, RB7. 

Diagnoserna RB6 och RB7 har även genomförts i årskurs 1 på gymnasie-
skolan och då ser mönstret för lösningsfrekvenserna likadant ut som i års-
kurs 8. Betraktas resultaten ur ett elevperspektiv framgår att det inte skett 
någon större utveckling av deras kunskaper från slutet av åk 8 till början av 
gymnasiet. De elever som behärskar att operera med tal i bråkform i års-
kurs 8 kan det vid starten av gymnasiet medan de som inte klarar sådana 
operationer då, troligen inte får möjlighet att lära sig det under årskurs 9. 

Didaktiska kartor 
Vid analys av resultatscheman för diagnos RB7 blir olika delkunskaper, 
som krävs för att kunna multiplicera och dividera tal i bråkform transpa-
ranta. Strukturscheman över begreppen kan se ut som i Figur 4.22 och Fi-
gur 4.23 nedan. 
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Figur 4.22. Strukturschema/Didaktisk karta, multiplikation av tal i bråkform. 

 

 

 
Figur 4.23. Strukturschema/Didaktisk karta, division av tal i bråkform. 

För att kunna multiplicera och dividera tal i bråkform som dessa didaktiska 
kartor visar krävs samma förkunskaper som för addition och subtraktion 
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Bråk dividerat med bråk, 
samma nämnare 
 

Typ       
1 !
!
4
!  

Bråk i blandad form divide-
rat med heltal 
 

Typ  
!
!
!
!

!   

Bråk dividerat med ett 
bråk 
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(Figur 4.18). Det behövs succesivt mer förkunskaper för varje ny aspekt av 
begreppen, i takt med att komplexiteten ökar, något som bör avspegla sig i 
undervisningen. 

För att utföra multiplikationer som 3 ∙ !
!
  kan man utgå från täljarens inne-

börd, det vill säga att  !
!
  betyder    !

!
+ !

!
 och använda en konkretiserande för-

klaring. Upprepad addition är en strategi som används i den inledande 
undervisningen av multiplikation; 3 ∙ !

!
= !

!
+ !

!
+ !

!
+ !

!
+ !

!
+ !

!
=

!∙!
!
= !

!
 . Av detta framgår att 3 skall multipliceras med täljaren 2, medan 

nämnaren 5 talar om att man arbetar med ”enheten”   !
!
. Ännu tydligare blir 

detta om man skriver enheten med bokstäver, alltså som 3 · 2 femtedelar 
vilket är lika med 6 femtedelar. Sättet att tänka kan ses som en konkretise-
ring av den formella operationen. 

Med hjälp av den associativa lagen kan beräkningen 3 ∙ !
!
  synliggöras som 

3 ∙ 2 ∙ !
!
= 6 ∙ !

!
= !

!
. Detta utgör en förklaring till varför man endast multi-

plicerar täljaren i  !
!
  med det naturliga talet 3, en förklaring till räkneregeln 

𝑎 ∙ !
!
= !∙!

!
 . 

I motsvarande undervisning kan man inledningsvis visa eleverna lämpliga 
tankeformer för att senare kunna övergå till mer formella beräkningar. 
Denna övergång är något som behöver lyftas fram och synliggöras för ele-
verna.  
Inom vissa områden av matematiken, exempelvis rörande ekvationer och 
funktioner som omfattar rationella tal, blir det aktuellt att multiplicera två 
rationella tal.  Uppgiften  !

!
∙ !
!
  tillhör en typ av uppgifter som kräver en 

formell beräkning. Om det sedan ingår ett tal i blandad form, som i 1 !
!
∙ !
!
 , 

så blir operationen mer komplex. Tidigare i undervisningen har det varit 
möjligt att konkretisera operationer. Multiplikation av två tal i bråkform 
utgör en övergång till att det verkligen krävs en formel eller en regel. Ma-
tematiken har i och med denna typ av beräkning fått en algebraisk karaktär, 
som bygger på definitioner vilka knappast går att konkretisera. Det gäller 
att få eleven att förstå att matematiken efter hand blir allt mer formell och 
allt mer handlar om ett intellektuellt ”spel” som utgår från ett antal definit-
ioner och ”spelregler”.  
Allteftersom matematiken under högstadiet och gymnasiet blir mer kom-
plex behöver alltså undervisningen inriktas mot att modifiera elevens upp-
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fattning om ämnet. Ett lämpligt område att börja med kan just vara multi-
plikation av två tal i bråkform. Den definition man då måste ge är att om 
talen a, b, c och d alla är naturliga tal och b och d är skilda från 0 så gäller 
det att 

	  	  	  	  !
!
∙ !
!
= !∙!

!∙!
	  	  	  	  	  

En vanlig metafor som används i undervisningen för denna operation är 
arean av ett rektangelområde. Detta förutsätter emellertid att eleverna be-
härskar, och har generaliserat, areabegreppet.  
Räknesättet division kan definieras som den inversa operationen till multi-
plikation. Räknesätten hör därmed samman i en förkunskapsstruktur i ana-
logi med addition och subtraktion. 
Av strukturschemat i Figur 4.23 framgår olika aspekter av begreppet divis-
ion med tal i bråkform. Inledningsvis kan uppgifter väljas så att de går att 
förklara med en typ av konkretisering. Syftet är att eleven sedan ska förstå 
och använda generella metoder. 

I uppgifter av typ  
!
!
3 kan femtedelen betraktas som enhet och divisionen 

kan konkretiseras på följande sätt: !
!
= !

!
+ !

!
+ !

!
+ !

!
+ !

!
+ !

!
= (!

!
+ !

!
) +

(!
!
+ !

!
) + (!

!
+ !

!
). En uppdelning av termerna i tre grupper ger att varje 

grupp blir !
!
. Eleven får på detta sätt en bild att falla tillbaka på vid lik-

nande beräkningar. Vid divisionen räcker det att dividera 6 med 3 och veta 
att svaret blir 2 av enheten en femtedel.  

Det går att tänka på samma sätt även för uppgifter av typ !
!
/4 men då be-

höver bråket uttryckas på ett annat sätt:   !
!
= !

!"
. Uppgiften blir lätt att lösa, 

genom att tänka 4 tolftedelar delat med 4. Samma sätt att tänka kan använ-
das på uppgiften 1 !

!
4  . Veta man att 1 !

!
= !

!
 syns lösningen direkt. Det 

behövs således inte någon formel för att lösa dessa uppgifter, men det 
krävs god taluppfattning. Självklart ska eleverna också behärska en formel 
för denna typ av beräkningar. Annars klara de inte algebraiska uttryck. Det 
är emellertid viktigt att ha flexibilitet i tänkandet och därför bör undervis-
ningen hjälpa eleven att se det enkla i matematiken, samtidigt som de ska 
förstå en formell behandling av uppgiften. 
Får eleverna en grundlig förklaring kommer de säker lättare ihåg regeln  
!
!
/ !
!
= !

!
∙ !
!
= !⋅!

!∙!
 . Visas även den tekniska förklaringen att förlänga med 
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samma tal så att nämnaren blir 1, som i    
!
!
4 =

!
!
∙ !
!
4 ∙ !

!

= !
!
∙ !
!
,   så blir 

det tydligt att regeln att multiplicera med det inverterade värdet inte är nå-
got trolleri, utan följer tidigare inlärda räkneregler. Detta förutsätter dock 
att eleven har förstått förlängning av tal i bråkform. 
En övergripande didaktisk karta som beskriver en förkunskapsstruktur 
inom den grundläggande förståelsen av bråkbegreppet och operationer 
med tal i bråkform kan se ut enligt nedan (Figur 4.24).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.24. Bråk, översiktlig didaktisk karta. 

Med hjälp av diagnoser som bygger på en förkunskapsstruktur blir det 
alltså möjligt att se vad eleven kan eller ännu inte kan. Genom att därefter 
orientera sig i motsvarande strukturschema kan läraren se var undervis-
ningen kan börja utgående från ”fast mark”, stabila förkunskaper. Såväl 
översiktliga som detaljerade strukturscheman kan hjälpa läraren att finna en 
utgångspunkt som även ger idéer om hur undervisningen kan planeras. 

4.3 Grundläggande aritmetik 
Den grundläggande aritmetiken är ytterligare ett område som har studerats 
med hjälp av didaktisk ämnesanalys. I detta avsnitt, som föregår beskriv-
ningen av diagnoserna inom aritmetik, ges en mer ingående beskrivning av 
grunderna för aritmetiken. En anledning till det är att aritmetiken i sin tur 
utgör en viktig grund för samtliga övriga områden, en annan är att visa hur 
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även ett område, som i alla fall ytligt sett kan te sig elementärt, kan visa sig 
vara komplext ur ett didaktiskt perspektiv. 
Inom aritmetik bygger individen inledningsvis upp en första förståelse av 
att mängder går att kvantifiera och av antalsbegreppet. Detta kallas i dia-
gnosmaterialet förberedande aritmetik. Med hjälp av denna förförståelse är 
det möjligt att utföra de mest grundläggande operationerna inom addition 
och subtraktion.  
Kunskaper inom Förberedande Aritmetik, AF, testas muntligt för att kart-
lägga elevernas förförståelse. Diagnoserna inom Grundläggande Aritmetik, 
AG, testar de basfakta som eleven ska behärska med flyt. Dessa basfakta 
utgör sedan grunden för Skriftlig räkning, AS, och Utvidgad Aritmetik, 
AU, (Figur 4.25) samt för Rationella tal, R. (Figur 4.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.25. Samband mellan delområden inom Aritmetik.  

En förutsättning för att kunna operera med tal, alltså för att kunna räkna, är 
att behärska talen och dess egenskaper på ett sådant sätt att operationerna 
kan ske med flyt, ungefär som att man för att kunna läsa med förståelse 
måste kunna avkoda bokstäverna och bilda ord och meningar med automa-
tik. Detta sker vid läsning så snabbt, att den som kan läsa inte längre är 
medveten om hur det går till. En duktig räknare opererar med de grundläg-
gande talkombinationerna (basfakta) på motsvarande sätt. Taluppfattning 
handlar om att ha en sådan känsla för hur talen är uppbyggda att man di-
rekt, utan att reflektera över detta, kan operera med dem.  
En central del av denna taluppfattning är att med flyt behärska basfakta, de 
så kallade tabellerna för addition, subtraktion, multiplikation och division. 
En god taluppfattning inom grundläggande aritmetik omfattar därmed 
bland annat följande: 

AF Förberedande 
Aritmetik 

AG Grundläg-
gande Aritmetik 

RB Rationella 
tal 

AS Skriftlig 
Aritmetik 

AU Utvecklad 
Aritmetik 
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• En känsla för hur tal är uppbyggda 
Talens ordning och talens grannar är viktiga utgångspunkter. Elever ska till 
exempel känna till att 6 + 1 = 7 eftersom 7 är talet efter 6 och att 8 – 7 = 1 
eftersom talen 7 och 8 är grannar. Ett annat exempel är uppbyggnaden av 
vårt positionssystem med basen10. Eleverna behöver också behärska 10-
tals- och 100-talsövergångarna såsom 8 + 3 = 11 och 11 – 2 = 9, vilket se-
nare generaliseras till 98 + 3 = 101 och 101 – 2 = 99.  
• De grundläggande räknelagarna 
Räknelagar som man ska behärska och kunna tillämpa, är i första hand de 
kommutativa räknelagarna: a + b = b + a och a · b = b · a och de associa-
tiva räknelagarna (a + b) + c = a + (b + c) och (a · b) · c = a · (b ·c) samt 
den distributiva lagen a · (b + c) = a · b + a · c. För yngre elever krävs att 
de förstår innebörden i dessa räknelagar men utan att känna till namnen.  
Det är med hjälp av dessa räknelagar man kan analysera tal och dela upp 
dem i termer och faktorer. Ett enkelt exempel där den associativa lagen an-
vänds är när 8 + 7 beräknas genom att talet 7 delas upp i 2 + 5 för att an-
vända att 8 och 2 är tiokamrater, 8 + 2 = 10; 8 + 7 = 8 + (2 + 5) = (8 + 2) + 
5 = 10 + 5.  
Räknelagarna kan även användas vid huvudräkning. Det är lättare att be-
räkna 5 + 32 som 32 + 5, med användande av den kommutativa lagen. För 
den som vill utveckla sin huvudräkningsförmåga är det alltså av central be-
tydelse att behärska denna typ av operationer med flyt. 
En grundläggande taluppfattning bygger individen inte upp av sig själv. 
Niss (1994) betonar lärarens roll i skolans matematikundervisning: ”As the 
learning of mathematics does not take place spontaneously and automati-
cally, mathematics needs to be taught.” Det krävs en genomtänkt planering 
av läraren och att eleven ges rika tillfällen att praktisera kunskapen. Kilpa-
trick m.fl (2001) framhåller på motsvarande sätt att ”What is learned de-
pends on what is taught”. Den grundläggande aritmetiken bör därefter föl-
jas upp och fördjupas i undervisningen under hela skoltiden för att på sikt 
omfatta irrationella och komplexa tal.  
Redan före den just beskrivna grundläggande taluppfattningen lär sig det 
lilla barnet innebörden i antal och talens ordning. För att ange antal brukar 
man använda sig av räkneord. Vad som menas med begreppet antal besk-
revs för svenska lärare i samband med mängdläran under 1960-talet Mate-
matik NU, (Håstad & Svensson, 1969). Man utgick då från den mängdlära 
som har sitt ursprung i arbeten av Cantor (1883), Frege (1903) och Russel 
(1903). Mängdläran byggs enligt dem upp med hjälp av element (föremål) 
som tillhör väl definierade mängder. I en mängd A finns det ett antal ele-
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ment, men för att kunna avgöra hur många de är måste man ha tillgång till 
en känd referensmängd, C, som till exempel innehåller 4 element. Då säger 
man att referensmängden har kardinaltalet 4.    
För att avgöra kardinaltalet för mängden A, alltså hur många element som 
tillhör A, kan man använda sig av parbildning (en bijektion). Varje element 
i mängden A paras ihop med ett element i referensmängden C. Svarar då 
varje element i A entydigt mot ett element i C (inget element blir över i nå-
gon av mängderna) så finns det lika många element i de båda mängderna. 
Även mängden A innehåller alltså fyra element – den har kardinaltalet 4.  
Om man på motsvarande sätt försöker bilda par mellan elementen i en an-
nan mängd B och referensmängden C kan resultatet bli ett annat. Ett av 
elementen i B blir över. Principen att två mängder har lika många element 
precis när deras element kan passas ihop på det här sättet (att det finns en 
bijektion mellan dem), brukar kallas för ett-till-ett-principen eller, i mer 
formella sammanhang, för Humes princip. Denna princip utgör i själva 
verket grundstenen i Cantors och Freges definitioner av begreppet antal och 
av de naturliga talen (som kardinaltal): 0, 1, 2, ... . 
När ett barn använder fingrar för att visa hur många dockor eller kamrater 
det har, så använder barnet idén med parbildning, till exempel ett finger för 
varje kamrat. Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma skillnaden mellan 
att bestämma ett kardinaltal (genom parbildning) och att göra det med hjälp 
av uppräkning. Att efter parbildning kunna visa upp tre fingrar för att ange 
3 syskon eller åldern 3 år är något helt annat än att kunna räkna tre föremål.  
Den italienske matematikern och filosofen Giuseppe Peano (1973) använde 
sig av en annan strategi för att introducera de naturliga talen. Han utgick 
från ett antal axiom, varav det första var existensen av ett första tal 0. Det 
andra axiomet var att det till varje tal n finns ett efterföljande tal n*. 0* kal-
las för 1, 1* för 2, etcetera. Det är på det sättet barn brukar uppfatta tal och 
räkna föremål. Om ett barn skall räkna antalet föremål i en mängd A, så 
börjar det med ett av elementen och lägger det för sig. Nu har barnet 1 ele-
ment. I nästa steg tas ytterligare ett element som läggs till det första. Detta 
efterföljande element 1* kallas, som sagt, för 2. Barnet fortsätter därefter 
sin uppräkning genom att lägga till ett nytt element i sänder. Efter element 
2 kommer ett efterföljande element 2* som kallas för 3, och därefter ett 
nytt som kallas för 4. Detta förutsätter att det finns en rad med talnamn som 
har en bestämd ordning, i det här fallet ett, två, tre, fyra, … då kan man på 
det här sättet sluta sig till att det finns fyra föremål i mängden A.  
Skillnaden mellan de två tillvägagångssätten är tydlig. I det första fallet 
gäller det att finna en referensmängd med lika många element som A. I det 
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andra fallet gäller det att behärska talraden och att successivt göra en par-
bildning mellan elementen i A och de ordnade talen i denna talrad. Man 
bestämmer i det senare fallet antalet element genom att numrera dem med 
hjälp av talraden. I båda fallen är emellertid parbildning ett centralt be-
grepp.   
Det ovan beskrivna är två kompletterande definitioner av naturliga tal som 
på olika sätt används som utgångspunkt för vår taluppfattning. I mängdteo-
rin svarar dessa mot definitionen av kardinaltal (antal) och ordinaltal (ord-
ningstal). De amerikanska forskarna Gelman och Gallistel (1978) har stu-
derat hur barn uppfattar antal. De beskriver detta utgående från fem princi-
per som i själva verket bygger på de definitioner som beskrivits ovan. De 
tre första av Gelmans och Gallistels fem principer är:  
1. Abstraktionsprincipen som innebär att det är möjligt att bestämma anta-
let föremål (element) i varje väl avgränsad mängd. 
2. Ett-till-ett- principen (Humes princip) som innebär att man, genom att 
ordna föremål parvis, kan avgöra om två mänger innehåller lika många el-
ler olika många föremål.  
3. Principen om godtycklig ordning som innebär att man får samma resultat 
oavsett i vilken ordning man räknar föremålen. 
Gelman och Gallistel menar att de här tre principerna är genetiskt nedärvda 
och att de utvecklas i mycket tidig ålder. För att barn skall kunna hantera 
dem krävs det emellertid en miljö där principerna kan användas. Denna 
miljö möter barnet i förskolan där en grund läggs för skolans matematikun-
dervisning.   
De övriga två principerna är annorlunda. De utvecklas i en social kontext 
och kräver övning. Dessa principer är: 
4.   Principen om talens stabila ordning. För att kunna ange antalet föremål 
i en mängd krävs det att man gör en ett-till-ett- tillordning (parbildning) 
mellan räkneord och föremål. Detta kräver att man lärt sig talens namn och 
ordningsföljd.    
5.   Antalsprincipen som innebär att det sist nämnda räkneordet (talnamnet) 
vid en uppräkning (enligt princip 4) anger antalet föremål i den uppräknade 
mängden.        
De här fem principerna, som samtliga har motsvarigheter i Cantors mängd-
lära, utgör en nödvändig grund för att individen skall kunna bygga upp en 
taluppfattning och lära sig matematik. Förståelsen av de fem principerna 
behöver vara färdigutvecklade vid skolstarten för att individen ska förstå 
och kunna abstrahera den grundläggande matematiken. 
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Forskare som Gelman och Gallistel har visat att genom att uppmärksamma 
individens förståelse av de fem principerna kan man redan innan skolstart 
förebygga kommande problem. Samtidigt är det viktigt att de åtgärder man 
vidtar, utgår från en diagnostisering av vad som brister, alltså vilka av de 
fem principerna barnet i fråga ännu inte har tillgodogjort sig. Först därefter 
är det möjligt att hjälpa barnet att bygga upp den kunskap som saknas. Ett 
instrument för detta utgörs av Diamantdiagnosen Förberedande Aritmetik, 
AF. (Skolverket, 2013a).  

4.3.1 Förberedande aritmetik 
Inom förberedande aritmetik testas de kunskaper som är utgångspunkt för 
den grundläggande addition och subtraktion som brukar kallas tabellkun-
skaper eller basfakta. Dessa basfakta kan sedan generaliseras till större tal-
områden. 
Diagnosen Förberedande Aritmetik, AF, som testar elevers antalsuppfatt-
ning bygger på Gelman och Gallistels fem principer och har genomförts av 
elever vid slutet av förskoleklassen eller vid starten av årskurs 1 sedan slu-
tet av 90-talet. Diagnosen består av 10 muntliga uppgifter och syftet är att 
kartlägga vilken förförståelse eleven har inför arbetet med matematik i års-
kurs 1. De olika uppgifterna beskrivs nedan tillsammans med lösningsfre-
kvenser för uppgifterna, baserade på intervjuer vid skolstart med cirka 1650 
elever. Fredriksson (2009) har i en masteruppsats redovisat följande data 
för diagnosen AF 
De tre först uppgifterna testar om eleverna behärskar principen om talens 
stabila ordning och om de kan röra sig framåt och bakåt i talraden. Detta 
utgör nödvändiga förkunskaper för att kunna börja addera och subtrahera. 
Uppgift 1. Hur långt kan du räkna? 
Här kan man urskilja tre nivåer på elevers kunnande, att kunna räkna till 
10, till 30 och till 100. Ett barn som kan räkna till 10 har tagit ett första 
steg. Den som kan räkna till 30 har i allmänhet förstått hur man kombinerar 
tiotal och ental. För att räkna till 100 krävs att eleven ser en struktur och 
kan namnen på tiotalen. En del forskare (Carpenter & Moser, 1984) anser 
att förmågan att kunna räkna till 100 är ett bra kriterium för att lyckas med 
matematik. Den som klarar detta har knäckt en avgörande kod, nämligen 
hur man konstruerar tal av tiotal och ental och hur man bygger upp namnen 
på tiotalen (över 20) utgående från motsvarande ental. Detta är grundläg-
gande för att sedan generalisera 4 + 3 till 14 + 3, till 24 + 3 eller till 40 + 
30. Lösningsfrekvensen visade att 57% av eleverna i förskoleklassen kunde 
räkna till 100 eller längre, 28% av samtliga elever stannar vid en tiotalsö-
vergång lägre än 100 och 14% stannar på 29 eller lägre. 
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Uppgift 2. Börja på 5 och fortsätt räkna. 
För att addera 5 + 3 brukar barn till en början räkna ”från början” alltså 
börja på ett och räkna alla. För att utveckla sitt räknande är det nödvändigt 
att ha additionsstrategier som att ”räkna från första”, alltså att börja med 5 
och räkna vidare. Detta förutsätter emellertid att de kan börja räkna var som 
helst i talraden och räkna framåt. Om en elev i årskurs 1 inte kan detta blir 
redan additioner som 15 + 3 omständliga. Lösningsfrekvensen var här 
97,7%. 
Uppgift 3. Börja på 10 och räkna bakåt. 
Att räkna bakåt i talraden är en av flera strategier vid subtraktion. Om man 
skall subtrahera ett litet tal såsom 2 från 8, är en lämplig strategi att räkna 
bakåt från 8 i två steg. Om man istället skall subtrahera med att ett stort tal, 
såsom i subtraktionen 9 – 7, är det enklare att komplettera, alltså räkna 
uppåt från 7 till 9. En förutsättning för att behärska subtraktion med flyt är 
att kunna räkna bakåt i talraden. Lösningsfrekvens: 94,2%. 
Drygt hälften av eleverna, 57%, kan räkna till 100 och troligen har en upp-
fattning om talens uppbyggnad. Över 90% kan börja på ett godtyckligt tal i 
talraden och fortsätta talraden eller räkna bakåt i talraden inom ett mindre 
talområde upp till 10 eller 20. De har förstått principen och sedan gäller det 
att kunna praktisera den i ett större talområde upp till 100. Detta förutsätter 
att de behärskar motsvarande talrad.  
De två följande uppgifterna testar elevernas antalsuppfattning genom att 
fokusera olika aspekter av begreppet. 

Uppgift 4. Eleven ska lägga upp 14 knappar (föremål) på bordet.  
För att kunna räkna ett antal föremål räcker det inte med att behärska talra-
den. Man måste även kunna koppla varje räkneord till precis ett föremål, 
alltså använda ett-till-ett-principen. Eleven visar här att hon kan räkna upp, 
eller ta fram, ett visst antal föremål. Denna kunskap är en förutsättning för 
att kunna konkretisera räkneoperationerna. Lösningsfrekvens: 92,3%. 
Uppgift 5. Läraren lägger upp ett antal knappar. Hur många knappar ligger 
det på bordet? 
Det visade sig svårare att räkna ett antal föremål, ta reda på hur många, än 
att själv räkna upp föremålen. För att räkna ett givet antal föremål måste 
eleven hålla reda på vilka föremål som är räknade och vilka som ännu inte 
är räknade. Det behövs en struktur, till exempel gruppera föremålen i grup-
per om 10. Lösningsfrekvens här var 85,6%. 
Uppgift 6. Principen om godtycklig ordning. 
När en elev har räknat föremålen i föregående fråga, ställer man frågan hur 
många det blir om man räknar föremålen i en annan ordning. En elev som 
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är säker på antalsbegreppet vet att det inte spelar någon roll i vilken ord-
ning föremålen räknas. Den elev som är osäkert kan acceptera att det vid 
omräkning blir ett annat antal. Det kan ibland vara svårt att ställa denna 
fråga på ett korrekt sätt och därför är resultat inte helt rättvisande. Det gäl-
ler emellertid att var uppmärksam på hur eleven uppfattar antalsbegreppet. 
Metodiskt har detta begrepp visat sig lättare att undersöka genom att till 
exempel fråga: Hur många är ni i klassrummet nu? Om ni går runt och sät-
ter er på en annan plats hur många är ni då? De flesta elever brukar då inse 
att det fortfarande är lika många. En elev som inte förstår principen om 
godtycklig ordning förstår inte att 2 + 7 = 7 + 2 eller att 9 = 7 + __ har en 
entydig lösning.  Lösningsfrekvens 61,5%. 
Inom matematik är det centralt att kunna abstrahera, alltså att kunna tänka 
sig olika operationer i huvudet. Detta testas med två uppgifter. 
Uppgift 7. Addition med 1.  
Eleven skall i det här fallet avgöra hur många apelsiner man har om man 
från början har 6 stycken och sedan får en till. Detta skall utföras i huvudet 
utan att man ser apelsinerna, och är ett exempel på konkretisering via erfa-
renhet. I stort sett alla elever klarade av den här uppgiften. Kan de sedan 
tala om resultatet efter att ha fått två apelsiner till, så behärskar de redan en 
stor del av de mest grundläggande additionsfakta. Tanken är att eleven ska 
kunna generalisera denna kunskap till additioner som 6 + 1 eller 16 + 1.   
Lösningsfrekvens: 94,7%. 
Uppgift 8. Subtraktion med 1. 
Eleverna skall här avgöra hur många apelsiner man har om man från början 
har 6 stycken och sedan ger bort en. Även detta skall utföras i huvudet utan 
att man ser apelsinerna och är återigen ett exempel på konkretisering via 
erfarenhet. I stort sett alla elever klarade den här uppgiften. Lösningsfre-
kvens: 96,3%. 
Lösningsfrekvenserna visar att eleverna, vid denna typ av uppgift, redan 
kan abstrahera i detta fall, något som är centralt i fortsatt matematik. Den 
moderna västerländska kulturen kräver en hög nivå av abstrakt tänkande 
och därför är det nödvändigt att tidigt uppmuntra barn till detta abstrakta 
tänkande. Det är lärarens uppgift att hjälpa barnet vidare i hennes tankeut-
veckling. 
När det gäller att operera med tal, alltså räkna, så finns olika strategier som 
förenklar tänkandet. Den grundläggande additionen är den första operation-
en eleverna möter och då krävs att de får lära sig effektiva och generaliser-
bara additionsstrategier. Nästa uppgift testar om eleven redan har någon 
strategi för addition. 
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Uppgift 9. Att ta reda på barnens additionsstrategier. 
När man skall addera en uppgift som 3 + 5 (med eller utan föremål) finns 
det tre grundläggande strategier: att ”räkna alla”, att ”räkna från den första 
termen” eller att ”räkna från den största termen”. Skillnaden är inte så stor 
när man håller sig inom talområdet 1-10, men blir desto viktigare när man 
kommer till uppgifter som 3 + 45. De innebär inte att eleven skall kunna 
svaret utantill utan snarare att hon inser det smarta i att räkna från den 
största termen. Nästan alla elever har ju på fråga 2 visat att de har förkun-
skaper för att göra detta genom att starta mitt i talraden och räkna uppåt.  
Lösningsfrekvenserna här var: adderar från början, 46,4%, adderar från 
första, 8,3%, adderar från största, 19,3%,  och automatiserad addition, 
23,5%. Över hälften av eleverna har någon additionsstrategi när de börjar 
skolan. 46,4% av eleverna räknar alla eller från början, vilket inte är en ad-
ditionsstrategi utan innebär att man omgrupperar två mänger till en ny 
mängd, som innehåller de båda mängderna och sedan räknar den nya 
mängden. 
Bo Johansson (2013) visar i sin forskning att talskrivning är en god pre-
diktor när det gäller en individs kommande matematikkunskaper. Detta 
prövas i diagnosens sista uppgift. 
Uppgift 10.  Att kunna skriva siffror. 
Drygt hälften av eleverna kan skriva talen 5, 12 och 27 med siffror. Dessa 
elever har inte bara abstraherat kopplingen mellan tal och antal utan också 
kopplingen mellan tal, antal och ett tecken. Lösningsfrekvens: 65%. 
Av lösningsfrekvenserna framgår sammantaget att en stor andel elever be-
härskar den beskrivna grundläggande kunskapen om antalsbegreppet vid 
skolstart. 

Didaktisk karta  
Nedanstående strukturschema (Figur 4.26) beskriver avgörande moment 
när det gäller att stödja elevens uppbyggnad av sin antalsuppfattning. 
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Figur 4.26. Strukturschema/Didaktisk karta, Förberedande Aritmetik. 

Ruta 1 och 2: När barn lär sig talraden finns en väl dokumenterad utveckl-
ing (Gelman & Gallistel, 1978). Upp till 29 kan eleven lära sig en ramsa. 
Det avgörande är att förstå att talen sedan konstrueras av ett tiotal och ett 
ental som 45 = 4 ∙ 10 + 5. Eleven bör kunna namnen på tiotalen. De ska 
inte bara behärska talraden framåt och bakåt utan de ska även kunna börja 
var som helst i talraden och räkna. 
Ruta 3: Eleven måste få möta olika aspekter av antalsbegreppet för att få en 
förståelse och möjlighet att behärska det. Samtidigt måste eleven förstå 
konservering av antal (Piaget, 1960). Eleven ska själv kunna lägga fram ett 
givet antal föremål och även kunna tala om hur många föremål det finns i 
en given mängd. När det gäller att bestämma antalet i en given mängd så 
behöver eleven få lära sig att skapa någon form av struktur, till exempel 
tiogrupper, för att veta vilka föremål som är räknade och vilka som ännu 
inte är räknade. Eleven måste också förstå att det inte spelar någon roll var 
räknandet börjar – principen om godtycklig ordning. 
Ruta 4: Ett mål med skolans matematikundervisning är att eleverna skall 
lära sig abstrahera matematiska idéer och operationer på ett sådant sätt att 

Uppgift 10.  
Behärska talskrivning. 

 

Uppgifterna 1-2.  
Behärska talens ordning. 

 

Uppgifterna 4 - 6. 
Kunna bestämma antalet förmål. 

 

Uppgift 3. 
Kunna räkna bakåt i talraden  

från 10 (5) 

Uppgifterna 7-8.  
Kunna abstrahera. Addition och 

subtraktion med 1. 
 

Uppgift 9.  
Ha additionsstrategi. Räkna från 

största (första) termen 
 

1 

3 2 

4 

5 

6 
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de kan generaliseras till nya talområden och till att lösa problem av olika 
slag, i olika situationer. Ett första steg är att tänka enkla operationer som 
addition och subtraktion med 1 och 2. 
Ruta 5: Den inledande additionen innebär att eleven ges möjlighet att lära 
sig utvecklingsbara strategier (Carpenter & Moser, 1984). På sikt ska bas-
fakta vara så väl befästa, automatiserade, att eleven simultant ser svaret. 
Vägen dit kan vara att räkna från första och räkna från största. Den senaste 
varianten är nödvändig för att på ett enkelt sätt lösa 3 + 65, alltså se operat-
ionen som 65 + 3 istället.   
Ruta 6: Att eleven har tillägnat sig en mental talrad med talen i korrekt 
ordning krävs för att kunna placera siffrorna i rätt ordning. För att göra 
detta krävs först att eleven vet hur siffrorna ser ut, i vilken ordning de 
kommer samt vilket talord och antal de är förenade med (Johansson & 
Wirth, 2007). 
Slutsatsen blir att utgående från tidigare väl känd forskning går det att rita 
en didaktisk karta som kan bilda stommen i de matematiska aktiviteter som 
förskolan och förskoleklassen kan arbeta med. 

4.3.2 Skolans krav på kunskaper inom grundläggande          
aritmetik 

I kursplanens, Lgr11, centrala innehåll och kunskapskrav för årskurserna 
1–3 ingår den grundläggande aritmetiken i Taluppfattning och tals använd-
ning.  De Diamantdiagnoser som testar elevernas kunskaper inom detta om-
råde, Grundläggande aritmetik, är AG1, AG2, AG3, AG4. De testar föl-
jande centrala innehåll årskurserna 1 - 3: 

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de 
kan användas för att ange antal och ordning. 

• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler 
för tal. De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i 
olika situationer. 

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 
överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräk-
nare. Metodernas användning i olika situationer. 

• Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. (Lgr11) 

Elevens arbete med ovan nämnda innehåll ska leda till att hon når kun-
skapskraven i årskurs 3: 

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att 
beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.  
… 
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Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med 
viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal 
och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven kan använda 
huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen 
och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett 
utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda 
skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger 
inom heltalsområdet 0–200. Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och 
använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. (Lgr11) 

Inom det centrala innehållet för årskurserna 4 – 6 utvidgas talområdet till 
de rationella talen och deras egenskaper. Vidare tas centrala metoder upp 
för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning samt vid beräkningar 
med skriftliga metoder och miniräknare. Relevanta diagnoser här är Multi-
plikation AG6, AG7 och Skriftlig räkning AS2, AS4. 
En del av syftet med undervisningen i matematik är att eleven ska lära sig 
att abstrahera, alltså lämna det konkretiserande arbetet och utföra matema-
tiska operationer i huvudet. Det som diagnostiseras med AG-diagnoserna 
inom Diamant är om eleverna nått detta stadium i sin utveckling i förhål-
lande till de kunskaper som beskrivs i styrdokumenten. Uppgifterna i de 
nämnda diagnoserna ska alltså lösas som huvudräkning, inte med hjälp av 
fingrar eller laborativt material. För diagnoserna inom den grundläggande 
aritmetiken finns därför en tidsbegränsning på 3 eller 4 minuter, vilket är 
gott om tid för den som behärskar innehållet. Detta är jämförbart med läs-
ning där läshastighet kan utgöra ett bra kriterium på läsförmåga. Den elev 
som verkligen förstått behöver inte mycket mer än en sekund för att veta att 
1 + 6 = 6 + 1 = 7 eller att 9 – 8 = 1 eftersom talen är grannar. Eleverna bör 
behärska de här uppgifterna i huvudet och på rimlig tid för att få flyt i sitt 
räknande.  

4.3.3 Begreppsstruktur inom den grundläggande aritmetiken. 
För att kartlägga området grundläggande aritmetik har åtta diagnoser från 
Diamantmaterialet valts. Dessa diagnoser är inte oberoende av varandra, 
utan ingår i en begreppsstruktur (Figur 4.27). Detta strukturschema visar 
hur olika moment är sammanlänkade ur ett didaktiskt perspektiv. Momen-
ten bygger på gemensamma räknelagar, räkneregler och begrepp. 
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Figur 4.27 Strukturchema för området Aritmetik. 

Följande diagnoser ligger till grund för kartläggningen: 
Diagnos AG1:  Additioner och subtraktioner inom talområdet 1 – 9  
Diagnos AG2:  Additioner och subtraktioner inom talområdet 10 – 19, 

utan tiotalsövergång  
Diagnos AG3:  Additioner och subtraktioner inom talområdet 10 – 19, 

med tiotalsövergång  

AU Utvidgad Aritmetik, 
Potenser, negativa tal. 

AS2 Skriftlig 
subtraktion 

AG1 Addition och subtr-
aktion i talmorådet 1-9 

AG3 Addition 
och subtraktion 
inom talområ-
det 10-19   

AG6 Multiplikations-
tabellen 

AG8  
Divisionstabell 

AG2 Addition och subtraktion inom tal-
området 10-19, utan tiotalsövergång  

AG5  Räknesät-
tens innebörd, 
addition och subtr-
aktion 

AG4 Addition 
och subtraktion 
inom talområ-
det 20-99 

AS1 Skriftlig 
addition 

AS4 Skriftlig 
multiplikation 

AG9 Räknesät-
tens innebörd 
multi-plikation 
och division 

AG7 Generaliserad 
multiplikationstabell 

AS3 Addition 
och subtraktion, 
textuppgifter 

AS8 Skriftlig 
divison tvåsiffrig 
nämnare 

AS5 Skriftlig 
division 

AS6 Multiplika-
tion och division, 
textuppgifter 

RD2 
RD4  

AF Förbere-
dande Aritmetik 

AS7 Skriftlig 
multiplikation, 
flersiffriga 
faktorer 

AS9 Skriftlig addit-
ion och subtraktion, 
tal i decimalform 

AS11 Skriftlig 
multiplikation, 
flersiffriga fak-
torer 

AS10 Skriftlig 
multiplikation, 
flersiffriga 
faktorer 

RD2 
RD4  
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Diagnos AG4:  Additioner och subtraktioner inom talområdet 20 – 99, 
med och utan tiotalsövergång  

Diagnos AG6:  Multiplikation av ental upp till 100 (multiplikationsta-
bellen) 

Diagnos AG7:  Generaliserad multiplikationstabell  
Diagnos AS2: Skriftlig subtraktion 
Diagnos AS4:  Skriftlig multiplikation 
Varje diagnos som använts i kartläggningen finns beskriven i kommande 
avsnitt och vidare beskrivs sambanden mellan diagnoserna, alltså hur ett 
begrepp som testas i en tidigare diagnos utvecklas och generaliseras och 
testas i en senare diagnos. Diagnoserna testar till exempel hur 7 – 3 genera-
liseras till 17 – 3 eller 17 – 13. Diagnosen AG1 testar kombinationer av 
typen 7 – 3 och i AG2 testas generaliseringen till 17 – 3 och 17 – 13. 

4.3.4 Addition och subtraktion inom talområdet 1 – 9  
De mest grundläggande kunskaperna i addition och subtraktion, basfakta i 
talområdet 1 – 9 anses det att eleverna ska behärska i slutet av årskurs 1. 
Diagnosen AG1 har därför genomförts i slutet av årskurs 1 och i slutet av 
årskurs 2. Diagnosen omfattar sex uppgiftsgrupper om vardera sex uppgif-
ter. Varje uppgiftsgrupp testar en aspekt av de talfakta som hela diagnosen 
testar.   
Nedan följer en beskrivning av uppgiftsgrupperna och motsvarande lös-
ningsfrekvenser framgår av resultatschemat (Figur 4.28). Samtliga lös-
ningsfrekvenser när det gäller aritmetiken hänför sig till mellan 2000 och 
5000 elever per årskurs. 
I uppgiftsgrupp 1a testas uppgifter av typ 8 + 1 och 6 + 2 och deras kom-
mutativa varianter 1 + 8 och 2 + 6 alltså talens grannar till höger.  
I uppgiftsgrupp 1b testas uppgifter av typ 7 – 1 och 9 – 2 alltså talens gran-
nar till vänster och avståndet till grannarna typ 7 – 6 och 9 – 7 .  
I uppgiftsgrupp 2a testas uppgifter av typ 4 + 4, 4 + 5 och 3 + 5 alltså dubb-
lor och dubblor ± 1. I uppgiftsgrupp 2b testas uppgifter av typ 8 – 4 och 9 – 
4 alltså hälften och hälften ± 1 samt resten av kombinationerna inom talom-
rådet 1 – 10. 
I uppgiftsgrupp 3a testas tals uppdelning i termer av typ 4 + __ = 9 och i 
uppgiftsgrupp 3b testas tals uppdelning i termer av typ 8 = 3 + __. I dessa 
båda uppgiftsgrupper testas även likhetstecknets betydelse. 
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Uppgifterna är konstruerade på ett sådant sätt att man kan avgöra nyanser i 
elevernas kunskaper. Det är förstås inte så att eleverna antingen behärskar 
eller inte behärskar uppgifter inom detta talområde. Snarare behärskar vissa 
elever några uppgiftstyper men inte andra. I resultatschemat nedan kan man 
se hur många procent av eleverna som har sex rätt på respektive uppgifts-
grupp, alltså behärskar den kunskap som diagnostiseras. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 4.28 Resultatschema, Addition och Subtraktion inom talområdet 1-9, AG1.  

Lösningsfrekvenserna (Figur 4.28) sjunker för varje fördjupande aspekt av 
begreppet. Följs lösningsfrekvenserna från additionerna i uppgiftsgrupp 1a, 
1+6 till uppgiftsgrupp 2a, 3+5 framgår det att de sjunker från 82% till 67% 
i årskurs 1. Jämförs i stället additioner i uppgiftsgrupp 1a och 2a med mot-
svarande subtraktioner i uppgiftsgrupp 1b och 2b har lösningsfrekvensen 
sjunkit, från 82% till 62% i addition och från 67% till 45% i subtraktion. 
Subtraktion uppfattas tydligen av eleverna som mer komplex än addition. 
Relativt få elever klarar sedan att dela upp tal eller förstå betydelsen av lik-
hetstecknet som testas i uppgiftsgrupperna 3a och 3b. 
Detaljanalyser av resultaten på denna diagnos visar att ett stort antal elever 
inte löst eller hunnit med att lösa uppgiftsgrupperna 3a och 3b. Detta beror 
troligen på att de använt alldeles för lång tid på de första uppgiftsgrupper-
na. Därför får man göra en annan tolkning av dessa resultat, till exempel att 
elever löst de första uppgiftsgrupperna genom att räkna på fingrarna och 
därför inte hunnit med alla uppgifter. Relationen mellan lösningsfrekven-
serna på de olika uppgifterna är samma i årskurs 1 och 2. Lösningsfrekven-
sen minskar när komplexiteten ökar och nya aspekter av begreppet testas. 

1a, Typ 6+1, 2+4 
Åk 1 82% 
Åk 2 87% 

2b,  Typ 8-4, 9–4 
Åk 1 45% 
Åk 2 58% 

2a,  Typ 4+4, 3+5 
Åk 1 67% 
Åk 2 76% 

3a,  Typ 4+__=9 
Åk 1 32% 
Åk 2 46% 

1b, Typ 9-1, 8-6 
 Åk 1 62% 
Åk 2 74 % 

3b, Typ 8=2+___ 
Åk 1 20% 
Åk 2 29% 
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Av lösningsfrekvenserna framgår också att subtraktion upplevs som svårare 
än addition inom samma talområde.  

Didaktisk karta för talområdet 1 – 9 
En självklar utgångspunkt för att lära sig något nytt är det man redan kan 
och vet, här kallat förkunskaper. Inom talområdet 1 – 9 finns 36 kombinat-
ioner i addition samt 36 kombinationer i subtraktion (fortsättningsvis kal-
lade basfakta). Dessa utgör grunden för det fortsatta räknandet. Det är dessa 
basfakta som på olika sätt används och generaliseras vid alla beräkningar. 
Lösningsfrekvenserna på diagnosen, som framgår av resultatschemat (Figur 
4.28) ger en bild av vad som behöver synliggöras i undervisningen för att 
eleven ska förstå de olika aspekterna som krävs för att behärska dessa bas-
fakta. Varje aspekt, bör även omfatta färdighetsträning så att eleven lär sig 
att behärska innehållet med flyt. En central del vid lärandet är att få syn på 
sambanden mellan de olika aspekterna.  

 
 
 
 

 

Figur 4.29 Additionskombinationer i talområdet 1-9.  

I triangeln ovan (Figur 4.29) framgår att kombinationerna i kolumn 1 och 2 
samt rad 1 och 2 svarar mot uppgiftsgruppen 1a. För dessa kombinationer 
kan eleverna inledningsvis tänka på talen i talraden och dessa grannnar, 
samt avståndet mellan talen. Övriga kombinationer som testas i uppgifts-
grupp 2a löses genom att tänka på dubblor och dubbelt ± 1. Diagnosen 
AG1 är avsedd att användas när eleverna har abstraherat dessa begrepp.  

 
 
 
 
 

Figur 4.30 Subtraktionskombinationer i talområdet 1-9.  

På motsvarande sätt testar uppgiftsgrupperna i 1b och 2b grundläggande 
subtraktion (Figur 4.30).  

1+1	   1+2	   1+3	   1+4	   1+5	   1+6	   1+7	   1+8	   	  
2+1	   2+2	   2+3	   2+4	   2+5	   2+6	   2+7	   	   	  
3+1	   3+2	   3+3	   3+4	   3+5	   3+6	   	   	   	  
4+1	   4+2	   4+3	   4+4	   4+5	   	   	   	   	  
5+1	   5+2	   5+3	   5+4	   	   	   	   	   	  
6+1	   6+2	   6+3	   	   	   	   	   	   	  
7+1	   7+2	   	   	   	   	   	   	   	  
8+1	   	   	   	   	   	   	   	   	  

9-‐1	   9-‐2	   9-‐3	   9-‐4	   9-‐5	   9-‐6	   9-‐7	   9-‐8	  
8-‐1	   8-‐2	   8-‐3	   8-‐4	   8-‐5	   8-‐6	   9-‐8	   	  
7-‐1	   7-‐2	   7-‐3	   7-‐4	   7-‐5	   7-‐6	   	   	  
6-‐1	   6-‐2	   6-‐3	   6-‐4	   6-‐5	   	   	   	  
5-‐1	   5-‐2	   5-‐3	   5-‐4	   	   	   	   	  
4-‐1	   4-‐2	   4-‐3	   	   	   	   	   	  
3-‐1	   3-‐2	   	   	   	   	   	   	  
2-‐1	   	   	   	   	   	   	   	  
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En didaktisk karta kan se ut som i Figur 4.31. Den visar en didaktisk struk-
tur som är sammankopplad med de relationer som ligger till grund för 
undervisningen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.31. Strukturschema/Didaktisk karta, Addition och subtraktion inom talområdet 1-9, 
AG1. 

Uppgifterna i ruta 1a och 1b behandlar addition och subtraktion med 1 och 
2. Elever som är säkra på talraden kan, när det gäller dessa uppgifter, tänka 
+1, talets granne till höger, eller + 2, grannens granne till höger. När fokus 
flyttas från addition till subtraktion så upplevs dessa beräkningar som mer 
komplexa.  
Det är viktigt att eleverna behärskar dessa basfakta med flyt eftersom de 
ingår som delkunskaper i beräkningar inom andra talområden. En uppgift 
som 6 + 3 ingår som en del i uppgifter som 16 + 3, 26 + 13, 60 + 30. Att 
behärska basfakta kan jämföras med vikten av att kunna avläsa enkla ord 
som ”mor”, ”tal”, ”plus” och ’katt”. Den som inte kan det saknar flyt i sitt 
läsande och får problem med att tolka innehållet i en text. Det här innebär 
således att alla elever bör behärska uppgifterna i talområdet 1 – 9 tidigt. 
En analys av de grundläggande räkneoperationerna ger vid handen att olika 
uppgifter inte är oberoende av varandra, utan att de följer olika mönster 
såsom att 
 
 

Typ 6 + 1, 2 + 4 
Talens grannar höger, 

kommutativt 

Typ 8 - 4, 9 – 4 
Hälften och hälften +1/-1 

 

Typ 4 + 4, 3 + 5 
Dubbelt och dubbelt+1/-1 

 

Typ 4 +__= 9 
Tals uppdelning i termer. 
Likhetstecknets innebörd 

Typ 9 - 1, 8 - 6 
 Talens grannar vänster, 

avståndet till grannen 

Typ 8 = 2 + ___ 
Tals uppdelning i termer. 
Likhetstecknets innebörd 
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• 6 + 1 är talet efter 6  
• 1 + 6 = 6 + 1 
• 4 + 3 är ett mer än 3 + 3 
• 5 + 3 = 4 + 4 genom att man tar ett från 5 och lägger till 3. 
Att förstå addition innebär på den här nivån att behärska dessa mönster och 
de mönster som kan härledas från dem. Det handlar om de räknelagar och 
räkneregler som i en mening utgör aritmetikens kärna. Dessa mönster och 
strukturer ska tidigt synliggöras för eleverna i undervisningen.  
Motsvarande gäller för subtraktion där 7 – 1 eller 7 – 2, är talens grannar 
till vänster, och kan beräknas genom att räkna bakåt i ett eller två steg.  
Uppgifter som 7 – 6 och 7 – 5 kan även beräknas genom att man lägger till, 
räknar uppåt, ett eller två steg från det mindre talet. 
En central kunskap inom matematiken är likhetstecknets innebörd, alltså att 
de båda leden i en sann identitetsutsaga har samma värde. En uppgift som 5 
+ 3 = 8 tolkas ofta som att summan av 5 och 3 blir 8. Detta är en aspekt av 
likhetstecknets innebörd men begreppet behöver direkt fördjupas, vilket 
kan göras i samband med kopplingen mellan addition och subtraktion. En 
uppgift som 4 + __ = 9 knyter addition till utfyllnadsmetoden i subtraktion, 
medan en uppgift som 8 = 3 + __ handlar om tals uppdelning i termer.   
Additions- och subtraktionskombinationerna inom området 1 – 9, som be-
skrivs i strukturschemat ovan (Figur 4.31) kan lyftas fram i undervisningen 
ur olika aspekter, vilket kan beskrivas på följande sätt. Väsentligen samma 
utsaga kan skrivas på olika sätt: 5 + 2 = 7,  2 + 5 = 7,  7 = 5 + 2, 7 = 2 + 5. 
Endast termernas ordning skiljer. Alla dessa kombinationer kan beskrivas 
med konkretiserande material (Figur 4.32). 
 
   

Figur 4.32.  Modell för att konkretisera olika sätt att uttrycka additioner och subtraktioner av typ 
2 + 5 = 7. 

Samma material kan även tolkas som 7 – 2 = 5 eller 7 – 5 = 2 samt som 
utsagorna 2 + __ = 7,  __ + 5 = 7,  7 –  __ = 5 och 7 – __ = 2 osv. 
Redan i den inledande undervisningen inom talområdet 1 – 9 behöver ma-
tematiken, de matematiska strukturerna, i beräkningarna synliggöras. Man 
ska alltså kunna tolka och beskriva samma uttryck på olika sätt. Gör man 
det så blir subtraktion lika naturligt som addition. 
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4.3.5 Addition och subtraktion inom talområdet 10-19, utan tio-
talsövergång 

En generalisering av innehållet som testas med diagnosen AG1 testas med 
diagnosen AG2. Vidare finns uppgifter som testar om eleven förstå hur ta-
len mellan 10 – 20 är uppbyggda. Diagnosen omfattar åtta uppgiftsgrupper 
och varje uppgiftsgrupp testar en aspekt av det begrepp som diagnosen tes-
tar.  
Uppgiftsgrupp1a testar addition av 10 och ett ental, typ 10 + 7 och 7 + 10, 
samt motsvarande öppna utsagor, alltså hur talen mellan 11 och 19 är upp-
byggda. Uppgiftsgrupp 1b testar subtraktion av ett tal mellan 11 och 19 och 
talet 10 eller ett ental, alltså uppgifter av typen 18 – 10 och 18 – 8, samt 
motsvarande öppna utsagor. Dessa uppgifter testar hur talen är uppbyggda 
decimalt. Övriga uppgiftsgrupper testar: 

• Uppgiftsgrupp 2a; generalisering av uppgifter typ 5 + 2 (1a i AG1) 
till 15 + 2  

• Uppgiftsgrupp 2b; generalisering av uppgifter typ 8 – 2 (1b i AG1) 
till 18 – 2  

• Uppgiftsgrupp 3a; generalisering av uppgifter typ 4 + 3 (2a i AG1) 
till 14 + 3  

• Uppgiftsgrupp 3b; generalisering av uppgifter typ 9 – 4 (2b i AG1) 
till 19 – 4  

• Uppgiftsgrupp 4a; generalisering av uppgifter typ 4 + _ = 9 (3a i 
AG1) till 14 + __ = 19  

• Uppgiftsgrupp 4b; generalisering av uppgifter typ 8 = 3 + __ (3b i 
AG1) till 18 = 3 + __   

 

Bortsett från uppgiftsgrupperna 1a och 1b är de övriga uppgiftsgrupperna i 
stort sett likadana som motsvarande uppgiftsgrupper på AG1, fast nu har ett 
tiotal lagts till. Resultatschemat i Figur 4.33 visar lösningsfrekvensen för 
sex rätt på respektive uppgiftsgrupp, alltså andelen elever som behärskar 
den aspekt av begreppet som diagnostiseras. Diagnos AG2 har genomförts i 
årskurserna 2, 3 och 4 och relationen mellan lösningsfrekvenserna på de 
olika uppgiftsgrupperna är samma i de olika årskurserna.  



DIAMANT – DIAGNOSER I MATEMATIK 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.33 Resultatschema, Addition och subtraktion talområdet 1-19, utan tiotalsövergång, 
AG2.  

Analys av lösningsfrekvenserna på AG1 i årskurs 2 avslöjar hur väl elever-
na behärskar de grundläggande räkneoperationerna i talområdet 1 – 9. För 
att dessa additionsfakta skall kunna kombineras med ett tiotal, krävs det att 
de kan hanteras med flyt. Redan resultaten på uppgiftsgrupp 2a på AG2 och 
framför allt uppgiftsgrupp 2b visar att alltför få elever har ett sådant flyt.   
Lösningsfrekvensen minskar när komplexiteten ökar. I uppgiftsgrupp 2b, 
generaliseras subtraktioner från 8 – 2 till 18 – 2 eller 18 – 12, alltså subtr-
aktioner med 1 och 2 eller differenserna 1 och 2. Här sjunker lösningsfre-
kvensen avsevärt jämfört med additionerna i 2a. Även på denna diagnos 
visar lösningsfrekvenserna att subtraktion upplevs svårare än motsvarande 

(4b) Typ 18 = 3 +_ , 18 = 13 +_ 
Åk 2 13%    
Åk 3 24%    
Åk 4 38%  

(1a)    Typ 10 + 7, 10 + _ = 13 
Åk 2 78%    
Åk 3 82%    
Åk 4 82%    

(1b)    Typ 18 - 10, 18 - 8 
Åk 2 60%    
Åk 3 71%    
Åk 4 76%    

(2b)    Typ 18 - 2, 18 - 16 
Åk 2 39%    
Åk 3 56%   
Åk 4 67%    

2a       Typ 17 + 1, 2 + 14 
Åk 2 69%    
Åk 3 76%   
Åk 4 80%   

(3b)    Typ 19 -4 , 19 - 14 
Åk 2 24%    
Åk 3 42%    
Åk 4 56%    

(3a)     Typ 14 + 5, 5 + 14 
Åk 2 46%    
Åk 3 62%    
Åk 4 72%    

(4a) Typ 14 + _ = 19, 5 + _= 18 
Åk 2 18%    
Åk 3 32%    
Åk 4 46%    

Förkunskaper  
AG1 
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addition inom samma talområde. Detta är ett mönster som återkommer 
även under de följande läsåren. 
Även på denna diagnos visar bakgrundsstudier att ett stort antal elever inte 
löst eller hunnit med uppgiftsgrupperna 4a och 4b inom den avsatta tiden. 
Detta beror troligen på att dessa elever använt för lång tid på de först upp-
giftsgrupperna, troligen för att de saknar det flyt som krävs. Därför får man 
göra en annan tolkning av dessa resultatt, till exempel att eleverna löst de 
första uppgiftsgrupperna genom mindre effektiva strategier eller att de räk-
nat på fingrarna och därför inte hunnit med alla uppgifter.  

Didaktisk karta 
Att tolka tiotalets innebörd är en central kunskap när talområdet utvidgas 
och går från uppgifterna i AG1 ttill uppgifterna i AG 2. Vid en addition 
som 14 + 5 eller en subtraktion som 19 – 5 kan man först bortse från tiota-
let och utför entalsoperationen. För en elev som behärskar entalsoperation-
er, blir uppgifterna på AG2 relativt enkla.  
Strukturschemat för talområdet 10 – 19 (Figur 4.34) är uppbyggt på samma 
sätt som för talområdet 1 – 9. Det som tillkommer är uppgiftsgrupperna i 
1a och 1b, vilka innehåller uppgifter som testar talens uppbyggnad från tio-
tal och ental. 
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Figur 4.34 Strukturschema/Didaktisk karta, Addition och subtraktion utan tiotalsövergångar.  

Som nämnts tidigare visar dessa strukturscheman inte på en strikt under-
visningsstruktur, utan de ska ses som en didaktisk karta som beskriver olika 
aspekter av begreppet som behöver förklaras. I det här fallet är det olika 
aspekter av samma typ av beräkningar.  

4.3.6 Addition och subtraktion inom talområdet 10-19 med tio-
talsövergång 

Hittills har det handlat om uppgifter som inte inneburit övergång till ett nytt 
tiotal. Med diagnos AG3 fördjupas beräkningarna och omfattar additioner 
och subtraktioner som rör sig mellan två tiotalsområden. Även dessa upp-
gifter utgör centrala förkunskaper inom aritmetiken, såväl vid huvudräk-
ning som vid additionsuppställningar med minnessiffra och vid subtrakt-
ionsuppställningar. På grund av sin centrala betydelse har även denna dia-
gnos genomförts i olika årskurser, årskurs 2 och 3 (Figur 4.35). De olika 
uppgiftsgrupperna testar följande: 

(Typ 18 = 3 +__, 18=13+_ 
Generalisering av 

uppgifterna i 3b i AG1 

 

Typ 10 + 7, 10 +_= 13 
Talens uppbyggnad i  

talområdet 10 - 19 
 

Typ 18 - 10, 18 - 8 
Talens uppbyggnad i  

talområdet 10 - 19 
 

Typ 18 - 2, 18 - 16 
Generalisering av uppgifterna 

i 1b i AG1  

Typ 17 + 1, 2 + 14 
Generalisering av 

uppgifterna i 1a i AG1 

 

Typ 19 - 4, 19 - 14 
Generalisering av 

uppgifterna i 2b i AG1 

 

Typ 14 + 5, 5 + 14 
Generalisering av 

uppgifterna i 2a i AG1 

 

Typ 14 + _ =19,  5 + _= 18 
Generalisering av 

uppgifterna i 3a i AG1 

 

Förkunskaper  
AG1 
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• Uppgiftsgrupp 1a; uppgifter vars summa är 10, tiokamraterna vid 
addition  

• Uppgiftsgrupp 1b; subtraktion från 10, tiokamraterna vid subtraktion  
• Uppgiftsgrupp 2a; addition med 9, typ 9 + 3 och 4 + 9. 
• Uppgiftsgrupp 2b; subtraktion med 9 och då differensen blir 9, typ 

14 – 9 och 15 – 6.   
• Uppgiftsgrupp 3a; additioner med 8 typ 8 + 5 och 6 + 8.   
• Uppgiftsgrupp 3b; subtraktion med 8 och då differensen blir 8, typ 

13 – 8 och 15 – 7. 
• Uppgiftsgrupp 4a; dubblorna 6 + 6, 7 + 7 och 8 + 8 samt dubbelt ± 1 

såsom 6 + 7 och 5 + 7.  
• Uppgiftsgrupp 4b; hälften och hälften  ±1 alltså typerna 14 – 7, 13 – 

7, 13 – 6.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figur 4.35. Resultatschema, Addition och subtraktion inom talområdet 10-19, AG3. 

Diagnosens uppgiftsgrupper bygger på en didaktisk struktur för lärande av 
tiotalsövergångar. Vid addition och subtraktion med 9 och 8 kan man låtsas 
10 och därefter korrigera med 1 respektive 2. I uppgiftsgrupperna 4a och 4b 
testas uppgifter där det går att använda strategier som utgår från dubbelt 

(1a)     Typ 4 + 6, 3 + _= 10 
Åk 2 77% 
Åk 3 87% 

 

(1b)   Typ 10 - 6, 10 -_ = 8 
Åk 2 77% 
Åk 3 88% 

(2b)      Typ 14 - 9, 17 - 8 
Åk 2 41% 
Åk 3 61% 

(2a)     Typ 9 + 2 , 4 + 9 
Åk 2 73% 
Åk 3 83% 

(3b)     Typ 13 - 8, 14 - 6 
Åk 2 27% 
Åk 3 50% 

 

(4b)     Typ 14 - 7, 13 - 6 
Åk 2 20% 
Åk 3 41% 

(3a)      Typ 8 + 7, 5 + 8 
Åk 2 48% 
Åk 3 67% 

(4a)      Typ 6 + 6, 5 + 7 
Åk 2 32% 
Åk 3 53% 

Förkunskaper AG1 
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och hälften. Genom att strukturera diagnosen på detta sätt kan man få en 
uppfattning om var eleverna stöter på problem, vilket är till hjälp vid plane-
ring av undervisningen. Även här styrker empirin de antaganden som ligger 
till grund för konstruktionen. För varje ny aspekt sjunker lösningsfrekven-
sen och även här har subtraktion lägre lösningsfrekvenser än motsvarande 
addition. 
Lösningsfrekvensen 77% på uppgiftsgrupperna 1a och 1b tyder på att unge-
fär tre fjärdedelar av eleverna i årskurs 2 har förståelse av 10-kamraterna. 
Uppgiftsgruppen 2a, alltså addition med talet 9 som innebär en tiotalsöver-
gång, klarar samma andel av eleverna i årskurs 2. På uppgiftsgrupperna 2b, 
3a, 3b, 4a och 4b är lösningsfrekvensen betydligt lägre, såväl när det gäller 
addition som subtraktion. Detta indikerar att många elever upplever en svå-
righet när det gäller att förstå operationerna vid tiotalsövergång. 
Addition och subtraktion av den typ som testas i AG3 är centralt och an-
vänds vid problemlösning och andra tillämpningar. I de flesta matematik-
problem ingår beräkningar, vilka i sin tur kräver att de utförs i huvudet utan 
extra tankekraft. Denna färdighet bygger på att eleven förmår se strukturer i 
uppgifterna, strukturer som i sin tur kan läggas till grund för att få flyt i 
räknandet. För att få en bild av i vilken mån eleverna har flyt i sitt räknande 
har det varit nödvändigt att studera hur många elever i respektive årskurs 
som inte gjort eller hunnit med alla uppgifter inom uppgiftsgrupperna 3b, 
4a och 4b (Tabell 1). 

Tabell 1  
Elever som inte gjort uppgifter i uppgiftsgrupperna, 3b, 4a och 4b på diagnos 
AG3 i procent. 

 Årskurs 2, 3314 elever Årskurs 3, 5346 elever 
 3b 4a 4b 3b 4a 4b 

Ej löst 40 46 57 24 30 40 

Tolkningen av dessa resultat är att de elever som inte gjort alla uppgifts-
grupper har använt för lång tid på de andra uppgiftsgrupperna. Detta inne-
bär att lösningsfrekvenserna för de andra uppgiftsgrupperna omfattar elever 
med mindre bra beräkningsstrategier. Resultatet i en del klasser och på en 
del skolor visar att det är fullt möjligt för elever att behärska de här tiotals-
övergångarna på rimlig tid i slutet av årskurs 3.  

 
Didaktisk karta 
Vid lärande av basfakta inom talområdet 10 – 19 används ofta associativa 
lagen och uppdelning av tal. Exempelvis används detta vid beräkning av 
8+7 det som kallas tiotalsövergång. Det innebär att man utgår från 8 och 
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söker tiokamraten, 8 + 2 = 10. Tvåan får man genom att 7 delas i 2 + 5. Nu 
kan uttrycket beräknas enligt 8 + 7 = 8 + (2 + 5) = (8+2) + 5 = 10 + 5 = 15 
och associativa lagen används. 
För att utföra denna typ av addition och subtraktion inom talområdet 10 - 
19 med tiotalsövergång behöver eleven behärska tiokamraterna och bas-
fakta i talområdet 1 – 10.  Förutom basfakta som testas i AG1,1a, 1b, 2a 
och 2b krävs att eleven behärskar uppdelning av tal, vilket testas i AG1, 3a 
och 3b. Ett annat sätt att förstå tiotalsövergångar kan vara att man vid ad-
dition och subtraktion med 9 och 8 tänker 10 istället och därefter lägger till 
eller drar ifrån 1 respektive 2. Att använda strategierna där dubbelt och 
hälften tas som hjälp går också bra. 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
Figur 4.36. Strukturschema/Didaktisk karta, Addition och subtraktion, talområdet 10-19. 

Strukturschemat i Figur 4.36 utgör en didaktisk karta som visar olika stra-
tegier att förklara tiotalsövergångar. Grundläggande i tänkandet är begrep-
pet tiokamrater, tals uppdelning och associativa lagen. Den didaktiska kar-
tan synliggör aspekter som ska lyftas fram i undervisningen. 

Typ 4+6, 3+_=10 
Tiokamrater 

 

Typ 10-6, 10-_ = 8 
Tiokamrater 

 

Typ 14-9, 17-8 
Subtraktion med 9, 

differensen 9 

Typ 9+2, 4+9 
Additioner med 9 

 

Typ 13-8, 14-6 
Subtraktion med 8, 

differensen 8 
 

Typ 14-7, 13-6 
Hälften, hälften +1/-1 

 

Typ 8+7, 5+8 
Additioner med 8 

 

Typ 6+6, 5+7 
Dubblor,  dubbelt +1/-1 

 

Förkunskaper AG1 
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4.3.7 Addition och subtraktion inom talområdet 20 – 99 
En fortsatt generalisering är att tidigare vunna kunskaper fördjupas inom 
talområdet upp till 100. Diagnosen AG4 testar sådana beräkningar och har 
genomförts i årskurserna 3 och 4 med tiden begränsad till 4 minuter. Upp-
giftsgrupperna är av följande typer: 

• Uppgiftsgrupp 1a och 1b; generalisering av uppgifterna i diagnos 
AG1 men nu med tiotal, såsom 40 + 30, 70 – 20 och 60 + __ = 80 

• Uppgiftsgrupp 2a; addition av tiotal och ental, typ 40 + 7 och  
70 + __ = 74  

• Uppgiftsgrupp 2b; subtraktion med ett ental så att svaret blir ett tio-
tal, typ 68 – 8 och 84 – __ = 80  

• Uppgiftsgrupp 3a; generalisering av additionsuppgifterna i AG2, 
utan tiotalsövergångar, till ett större talområde, typ 27 + 1 och 72 + 6  

• Uppgiftsgrupp 3b; generalisering av subtraktionsuppgifterna i AG 2, 
utan tiotalsövergångar, till ett större talområde, typ 38 – 2 och  
58 – 57      

• Uppgiftsgrupp 4a; generalisering av additionsuppgifterna i AG3, 
med tiotalsövergångar, till ett större talområde, typ 84 + 9  

• Uppgiftsgrupp 4b; generalisering av subtraktionsuppgifterna i AG3, 
med tiotalsövergångar, till ett större talområde, typ 63 – 8 och  
91 - 89  

I resultatschemat i Figur 4.37 syns lösningsfrekvenserna för respektive 
uppgiftsgrupp i tre olika årskurser. Denna diagnos testar så centrala kun-
skaper att den ger ett tydligt besked om elevernas taluppfattning och flyt i 
räknandet.  
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Figur 4.37. Resultatschema, Addition och subtraktion inom talområdet 20-99, AG4. 

Uppgiftsgrupperna 1a, 1b, 2a och 2b, testar relationen mellan tiotal och en-
tal, en generalisering av uppgiftsgrupperna 1a och 1b på diagnoserna AG2 
och AG3. Vid jämförelse av lösningsfrekvenserna på motsvaraande uppgif-
ter på AG2 framgår att det är mer komplext att arbeta med flera tiotal. Man 
kan dra slutsatsen att en del elever inte har utvecklat taluppfattningen till att 
fungera när de passerar talet 20, vilket påverkar resultatet på den andra hal-
van av diagnosen. 
Uppgiftsgrupperna 3a och 3b, på AG4 är i stort sett desamma som upp-
giftsgrupperna 2a och 2b på AG2. Lösningsfrekvensen på AG4 är betydligt 
lägre, vilket pekar på ökad komplexitet när beräkningarna innehåller flera 
tiotal snarare än ett. Kliniska intervjuer visar att eleverna inte ser koppling-

(1a)   Typ 40 + 30, 50 + _= 90 
Åk 3 75 % 
Åk4 80 % 
Åk 5 75 %  

(1b) Typ 70 -2 0, 60 - _ =  40 
Åk 3 72 % 
Åk4 79 % 
Åk 5 74 %  

 

(2b)  Typ 68 - 8, 56  -_= 50 
Åk 3 57 % 
Åk4 68 % 
Åk 5 55 %  

 

(2a)    Typ 40 + 7, 70 + _ = 74 
Åk 3 74 % 
Åk4 82 % 
Åk 5 78 %  

 

(3b)      Typ 38 - 2, 58 - 57 
Åk 3 41 % 
Åk4 50 % 
Åk 5 52 %  

 

(4b)      Typ 6 3- 8, 9 1- 89 
Åk 3 15 % 
Åk4 24 % 
Åk 5 29 % 

 

(3a)     Typ 27 + 1, 5 + 42 
Åk 3 61 % 
Åk4 71 % 
Åk 5 71 %  

 

(4a)       Typ 84 + 9, 6 + 78 
Åk 3 31 % 
Åk4 49 % 
Åk 5 43 %  

 

Förkunskaper AG2, 
AG3 
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en mellan att operera med ett tiotal och med flera tiotal. Återigen är det här 
förståelsen att generalisera som brister.      

Didaktisk karta 
Resultaten på AG4 är ytterligare ett exempel på hur man genom att analy-
sera data kan beskriva en didaktisk komplexitet. Valet av uppgifter i dia-
gnoserna pekar mot aspekter som behöver synliggöras i undervisningen. 
Även här syns stora skillnaderna i lösningsfrekvens mellan addition och 
subtraktion. Detta tyder, vilket redan tidigare framkommit, på att elever 
saknar de mest basala kunskaperna inom subtraktion. Att eleverna uppfattar 
subtraktion som mer komplext än addition tyder på att sambandet inte syn-
liggjorts tillräckligt tydlig i undervisningen (Kilpatrick m fl 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.38. Strukturschema/Didaktisk karta, Adddition och subtraktion av tal 20-99. 

En didaktisk karta, som byggts med hjälp av strukturschemat ovan, visar en 
förkunskapsstruktur (Figur 4.38). Förståelse av hur talen i talområdet 20 – 
99 är uppbyggda föregår beräkningar där dessa tal ingår.  
I senare årskurser blir det tydligt hur viktiga de allra mest grundläggande 
matematikkunskaperna är. En naturlig tolkning av empirin pekar mot att de 

Typ 40 + 30, 50 +_=90 
Generalisering av uppgifter i 

AG1 från ental till tiotal 

 

Typ 70 - 20, 60 - _ =  40 
Generalisering av uppgifter i 

AG1 från ental till tiotal 

 

Typ 68 - 8, 56 - _= 50 
Subtraktioner av tiotal och ental, 

sådana att svaret blir ett tiotal 

Typ 40 + 7, 70 + _= 74 
 Additioner av tiotal och ental, 

motsvarande öppna utsagor  

 

Typ 38 - 2, 58 - 57 
Generalisering av uppgifter, typ 
18-2, 18-7, utan tiotalsövergång 

 

Typ 63 - 8, 91 - 89 
Generalisering av uppgifter, typ 
13-8, 11-9, med tiotalsövergång 

 

Typ 27 + 1, 5 + 42 
Generalisering uppgifter, typ 

17+1, 5+12, utan tiotalsövergång 

 

Typ 84 + 9, 6 + 78 
Generalisering av uppgifter, typ 
14+9, 6+18, med tiotalsövergång 

 

Förkunskaper  
AG2, AG3 
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basfakta som eleven bör ha med sig från årskurs 1 – 3 har stor betydelse för 
beräkningar inom ett utvidgat talområde. När eleverna saknar flyt i att han-
tera grundläggande operationer, med omständliga och tidsödande strategier, 
så är det svårt att samtidigt generalisera begreppen ifråga till större talom-
råden. 

4.3.8 Skriftlig subtraktion 
De flesta av diagnoserna inom området AG omfattar grundläggande kun-
skaper i de fyra räknesätten. Dessa utgör i sin tur nödvändiga förkunskaper 
för såväl huvudräkning som skriftlig räkning. Sådana förkunskaper behöver 
eleverna, som tidigare nämnts, behärska med flyt. Därför testas de på tid. 
Vid skriftlig räkning tillämpas de ovan nämnda förkunskaperna i ett vidare 
sammanhang. Kravet på tidsbegränsning när skriftlig subtraktion testas är 
därför inte lika viktigt. Gränser är satta av praktiska skäl. Trots generöst 
tilltagen tid är det en del elever som inte hinner med alla uppgifter. En 
tolkning av detta är att dessa elever antingen har mindre bra förkunskaper 
eller att de inte behärskar någon effektiv metod för skriftlig räkning. Detta 
har även verifierats vid kliniska intervjuer med elever. 
Diagnos AS2 innehåller fem uppgifter som testar subtraktion med två eller 
tresiffriga tal, med skriftlig metod, inom talområdet 0 - 999. Alla uppgifter 
innehåller en eller två tiotalsövergångar. Den här diagnosen har genomförts 
i årskurs 5 och 6. Intervjuade lärare bedömer att eleverna ska behärska 
skriftliga metoder i subtraktion i slutat av årskurs 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 4.39. Resultarschema, Skriftlig subtraktion, AS2. 

(1)     Typ Beräkna 82 – 47 
Åk 5 80 % 
Åk 6 84 % 

  

(2)   Typ Beräkna 146 – 69 
Åk 5 72 % 
Åk 6 79 % 

  

(4)    Typ Beräkna 541 – 275 
Åk 5 71 % 
Åk 6 78 % 

  

(3)    Typ Beräkna 632 – 427 
Åk 5 78 % 
Åk 6 84 %  

 

(5)    Typ Beräkna 703 – 256 
Åk 5 68 % 
Åk 6 75 % 

  

Förkunskaper 
AG3, AG4 
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Av lösningsfrekvenserna (Figur 4.39) framgår att de elever som förstått hur 
uppställningen fungerar klarar såväl en som två växlingar och växling över 
noll. Det är dock något färre elever som klarar två växlingar och växling 
över noll. Detta indikerar en komplexitetsökning, vilken är känd av erfarna 
lärare. 
För de elever som lycktas mindre bra med skriftliga subtraktion på AS2 
kan problemen härledas till att de inte behärskar subtraktion enligt AG3 
och AG4, alltså nödvändiga basfakta och dess generaliseringar.  Detta har 
konstaterats vid jämförelse av resultat på olika diagnoser för samma elever, 
men även efter kliniska intervjuer.  

Didaktisk karta 
Subtraktion med skriftlig metod kan utföras på olika sätt. Det är emellertid 
viktigt att den skriftliga metod eleven använder är generell och inte endast 
duger för att lösa vissa typer av uppgifter. De generella metoderna tillåter 
att man subtrahera hur stora tal som helst med entalsberäkningar (Figur 
4.40). 

 
Figur 4.40 Strukturschema/Didaktisk karta. Skriftlig subtraktion. 

Skriftlig subtraktion handlar om mer än att bara utföra beräkningar meka-
niskt. Arbetet med algoritmerna i klassrummet gör det möjligt att diskutera 
räknelagar och räkneregler samt visa på hur de kan användas på ett effek-
tivt sätt. För eleven handlar det om förmågan att använda och analysera 
matematiska begrepp och samband mellan begrepp och förmågan att välja 
lämpliga matematiska modeller och uttrycksformer. 

Typ Beräkna 82 – 47 
En växling 

Baskomb. 12 - 7, 7 - 4 
 

Typ Beräkna 146 – 69 
En växling 

Baskomb. 16 - 7, 13 - 6 

 

Typ Beräkna 541 – 275 
Två växlingar 

Baskomb. 11 - 5, 13 - 7, 4 - 2 

 

Typ Beräkna 632 – 427 
En växling 

Baskomb. 12 - 7, 2 - 2, 6 - 4  

 

Typ Beräkna 703 – 256 
Växling över noll 

Baskomb. 13-6, 9-5, 6-2  

 

Förkunskaper 
AG1, AG3 
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4.3.9 Multiplikationsfakta  
I den inledande undervisningen av multiplikation utgår man från upprepad 
addition. Detta medför att eleverna behöver kunskaper från AG1, uppgifts-
grupperna 2 och 3. Diagnosen AG6, som testar multiplikationsfakta är 
uppbyggda på följande sätt:  

• Uppgiftsgrupp 1a; multiplikation med 2 
• Uppgiftsgrupp 1b; multiplikation med 4  
• Uppgiftsgrupp 2a; multiplikation med 3  
• Uppgiftsgrupp 2b; multiplikation med 6 
• Uppgiftsgrupp 3a; multiplikation med 5  
• Uppgiftsgrupp 3b; övriga multiplikationer, som enbart innehåller 

faktorerna 7, 8 och 9. 
Denna gruppering av uppgifterna är vald för att relativt lätt kunna avgöra 
hur eleverna uppfattar svårighetsgraden på olika typer av uppgifter. Dia-
gnos AG6 har genomförts i årskurserna 3, 4 och 5 och tiden har begränsats 
till 3 minuter. Detta innebär 5 sekunder per uppgift, vilket är en lång tid för 
den som behärskar dessa multiplikationsfakta.  
Följande resultatschema (Figur 4.41) visar lösningsfrekvenser för elever 
som har rätt på respektive uppgiftsgrupp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 4.41. Resultatschema, multiplikationsfakta, AG6. 

(1a)    Typ 2  ∙  6,  6 ∙  2 
Åk 3 84% 
Åk 4 88% 
Åk 5 92%  

 

(1b) Typ 4∙ 6, 6∙ 4 
Åk 3 52% 
Åk 4 60% 
Åk 5 72%  

(2b) Typ 6  ∙ 7, 7  ∙ 6 
Åk 3 23% 
Åk4 32% 
Åk 5 56%  

(2a)   Typ 3  ∙ 8, 8  ∙ 3 
Åk 3 53% 
Åk4 58% 
Åk 5 75%  

(3b) Typ 7  ∙ 8,8 ∙ 7 
Åk 3 11% 
Åk4 22% 
Åk 5 42%  

(3a) Typ 5  ⋅ 4, 4 ∙ 5 
Åk 3 38% 
Åk4 44% 
Åk 5 72%  

 

Förkunskaper 
AG1, AG3  
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Tendensen är här densamma i de tre årskurserna. Lösningsfrekvensen för 
uppgiftsgrupperna 2b och 3b är klart lägre än för övriga uppgiftsgrupper. 
Emperin bekräftar den didaktiska analysen – att multiplikation med 6, och 
multiplikationer där minsta faktorn är 7, 8 eller 9 uppfattas som mer kom-
plexa. Slutsatsen är inte ny, utan rimmar med erfarenheten hos erfarna lä-
rare.  

Didaktisk karta 
Inlärning av basfakta i multiplikation bör ske systematisk utgående från 
räknelagarna och resultatschemat ovan ger underlag för ett sätt att struktu-
rera lärandet. I kvadraten i Figur 4.42 finns samtliga multiplikationskombi-
nationer. På grund av kommutativitet, räcker det att betrakta triangeln till 
vänster i figuren. 
 

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	  

2	   4	   6	   8	   10	   12	   14	   16	   18	  

3	   6	   9	   12	   15	   18	   21	   24	   27	  

4	   8	   12	   16	   20	   24	   28	   32	   36	  

5	   10	   15	   20	   25	   30	   35	   40	   45	  

6	   12	   18	   24	   30	   36	   42	   28	   54	  

7	   14	   21	   28	   35	   42	   49	   56	   63	  

8	   16	   24	   32	   40	   48	   56	   64	   72	  

9	   18	   27	   36	   45	   54	   63	   72	   81	  

Figur 4.42 Multiplikationens kombinationer. 

Ett strukturerat lärande utgår från den andra kolumnen. Redan tidigt talar 
elever om dubbelt och detta sätt att tänka kan utnyttjas.  Multiplikations-
kombinationen 2  ∙  6 uttrycks då som 6 + 6. En liknande strategi kan använ-
das vid multiplikaton med fyra. Nu utnyttjar man basfaktan två gånger talet 
och tänker dubbelt, dubbelt, 4  ∙  6= 2∙ (2  ∙  6), enligt de sex kombinationerna 
i den fjärde kolumnen. Här är det den asssociativa lagen som används. 
Vid multiplikation med 3 utnyttjas multiplikation med två tillsammans med 
en till, alltså blir 3  ∙  8 = 2  ∙  8 + 1  ∙  8. Detta utnyttjas på de sju kombination-
erna i den tredje kolumnen. Här används den distributiva lagen. 
För att fortsätta från redan lärda basfakta, kan man ta sex gånger som dub-
belt 3,  6  ∙  8 = 2 ∙ (3 ∙  8)  i de fyra kombinationerna i den sjätte kolumnen.  
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Multiplikation med tio innebär att man får samma antal tiotal som entalet, 
alltså 6  ∙  10 = 60. Denna tanke kan användas vid multiplikation med fem. 
Multiplikation med 5 innebär att man tar tio gånger och sedan hälften av 
det. Multiplikation med fem utgör de fem kombinationerna i den femte ko-
lumnen. 
Nu återstår fem kombinationer, multiplikationer med enbart faktorerna 7, 8 
och 9. Vid multiplikation med sju går det att tänka sex gånger plus en gång, 
åtta gånger som dubbelt 4 och nio gånger dubbelt fyra och en gång.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.43. Strukturschema/Didaktisk karta. Multiplikationsfakta. 

Genom att strukturera inlärningen av multiplikationsfakta på detta sätt ges 
även tillfälle att tala matematik, om uppdelning av tal och olika räknelagar. 
Detta ger också tillfälle att synliggöra hur matematiken hänger ihop och hur 
man succesivt utnyttjar sina kunskaper för att lära och förstå nya begrepp 
(Figur 4.43). 

4.3.10  Generaliserad multiplikationsfakta 
I olika sammanhang, exempelvis i samband med problemlösning, behöver 
man behärska multiplikationsfakta. Diagnos AG7 testar inledande generali-
seringar av multiplikationsfakta. De sex uppgiftsgrupperna, består av föl-
jande uppgiftstyper: 

Typ 2  ∙  6,  6 ∙  2 
Dubbelt 

2  ∙  6 = 6 + 6 
 

Typ 4  ∙ 6,  6  ∙ 4 
Dubbelt dubbelt  
4  ∙  6 = 2  ∙ (2  ∙  6) 

 

Typ 6  ∙ 7, 7  ∙ 6 
Dubbelt 3  

6  ∙  8 = 2  ∙ (3  ∙  8) 
 
 

Typ 3  ∙ 8, 8  ∙ 3 
Multiplikation med 3 

3 = 2 + 1 
3  ∙  8 = 1  ∙  8 + 2  ∙  8  

 

Typ 7  ∙ 8, 8 ∙ 7 
Multiplikationer med en-
bart faktorerna 7, 8 och 9  

 

Typ 5  ⋅ 4,4 ∙ 5 
Multiplikation med 5    

10  ∙  4 = 40,   5  ∙  4 hälften 
 

Förkunskaper 
AG1, AG3  
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• Uppgiftsgrupp 1a testar generaliserad multiplikationsfakta där multi-
plikationen följs upp med en ”minnessiffra”, av typen 2 · 8 + 3, och 
additionen inte leder till en tiotalsövergång. 

• Uppgiftsgrupp 1b testar generaliserad multiplikationstabell där mul-
tiplikationen följs upp med en ”minnessiffra”, av typen 7 · 4 + 5, och 
där additionen leder till en tiotalsövergång 

• Uppgiftsgrupp 2a testar generaliserad multiplikationstabellkunskap 
där ena faktorn är ett tiotal. Den ena faktorn är högst 5, eller 5 tiotal, 
typ 6 · 30. Uppgiftsgrupp 2b testar generaliserad multiplikationsta-
bellkunskap där ena faktorn är ett tiotal och alla faktorer är större än 
5, eller 5 tiotal, typ 7 · 60. 

• Uppgiftsgrupp 3a testar öppna multiplikationer där en av faktorerna 
är högst 5, typ 4 · __ = 28. 

• Uppgiftsgrupp 3b, slutligen, testar öppna multiplikationer där båda 
faktorerna är större än 5, typ 9 · __ = 54. 

Diagnosen AG7 gavs i årskurserna 6 och 7 och resultatschemat visar lös-
ningsfrekvensen för rätt svar på alla sex uppgifterna i en uppgiftsgrupp (Fi-
gur 4.44). Eftersom den tillåtna tiden var hela 8 minuter hann de allra flesta 
eleverna räkna alla uppgifter. Lösningsfrekvenserna visar samma tendens i 
de båda årskurserna. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.44 Resultatschema, Generaliserad multiplikationsfakta, AG7. 

Tanken bakom uppgiftsgrupperna 1a och 1 b är att de testar den förkunskap 
som krävs vid skriftlig multiplikation med minnessiffror. För att utföra 
dessa beräkningar i huvudet, krävs det att man behärskar multiplikations-
fakta följt av en addition som i uppgiftsgrupp 1a och 1b. Lösningsfrekven-
serna på de båda uppgiftsgrupperna är relativt lika, vilket tyder på att för 

Förkunskaper AG6 

 

(1a)  Typ 2  ∙  8 + 3 
Åk 6 54% 
Åk 7 43% 

 

(1b)  Typ 7∙ 4  + 5 
Åk 6 50% 
Åk 7 40% 

(2a)   Typ 3  ∙ 50 
Åk 6 68% 
Åk 7 59% 

 

(2b)  Typ 6  ∙ 80 
Åk 6 55% 
Åk 7 42% 

 

(3a)  Typ 5  ⋅ _ = 18 
Åk 6 61% 
Åk 7 52% 

 

(3b)  Typ 7  ∙ _ = 42 
Åk 6 60% 
Åk 7 49% 
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elever som behärskar dessa beräkningar spela det inte någon roll om addit-
ionsberäkningen är med eller utan tiotalsövergång.  
När det gäller uppgiftsgrupperna 2a och 2b märks en skillnad i lösningsfre-
kvens, troligen beroende på att elever inte behärskar den del av multiplikat-
ionstabellen som rör faktorer större än 5. Detta bekräftas av elevintervjuer, 
där det framgår att det ofta är multiplikationsfakta och inte att den ena siff-
ran är ett tiotal som elever missar. 
Uppgiftsgrupperna 3a och 3b testar öppna multiplikationer.  Dessa uppgifter 
utgör en förkunskap till division. Av lösningsfrekvenserna, som i stort sett 
är lika för de båda uppgiftsgrupperna, framgår att elever som klarar dessa 
uppgifter behärskar samtliga basfakta i multiplikation.  

Didaktisk karta 
När eleverna lärt sig multiplikationsfakta kan de använda dessa och genera-
lisera till olika beräkningar inom större talområden såväl i huvudet som 
med skriftlig metod (Figur 4.45). 
Vid skriftlig multiplikation kombineras multiplikation med addition. Ge-
nom att färdighetsträna denna typ av beräkningar får eleverna relevanta 
förkunskaper till skriftlig multiplikation med minnessiffror. Även detta är 
en typ av beräkning som eleven behöver utföra med flyt, vilket kräver att 
de behärskar multiplikationsfakta. Vidare behöver de behärska den typ av 
beräkningar som testas i AG4, alltså 56 + 3 eller 63 + 9. För de elever som 
behärskar detta verkar det inte spela någon roll om additionsberäkningen är 
med eller utan tiotalsövergång. 
En vanlig operation vid huvudräkning är att multiplicera tiotal, uppgifter av 
typerna 3 · 80 och 90 · 8. Detta är inget annat än multiplikationsfakta, där 
ena faktorn är ett tiotal. Behärskar eleven motsvarande multiplikationsfakta 
är det endast att tänka 3 gånger 8 tiokronor. De ser då att 3 · 80 = 240. 
Multiplikation och division är olika aspekter av samma beräkning vilket 
innebär att de öppna utsagorna 5 · __ = 30 utgör förkunskaper till division. 
När eleven arbetar med multiplikationsfakta ska de även arbeta med denna 
typ av uppgifter för att se sambandet mellan operationerna. Om man till 
exempel skall dividera 369 med 9 så är den första frågan som ställs hur 
många gånger 9 går i 36. Detta svarar mot uppgiften 9 · __ = 36. 
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Figur 4.45 Strukturschema/Didaktisk karta, generaliserad multiplikationsfakta. 

För den här diagnosen ser man av lösningsfrekvenserna att brister från tidi-
gare diagnoser, såsom AG4 och AG6, i kombination med varandra, utgör 
hinder för alltför många elever vid dessa beräkningar. De uppgifter som 
beskrivs i strukturschemat ovan utgör förkunskaper vid inlärningen av så-
väl skriftlig multiplikation och division, som motsvarande huvudräkning. 
Strukturschemat (Figur 4.45) utgör en didaktisk karta som synliggör olika 
aspekter av generaliserad multiplikation. De olika uppgiftsgrupperna är inte 
direkt förkunskaper till varandra, utan till ytterligare fördjupning.  

4.3.11 Skriftlig multiplikation 
Enligt matematikkursplanen i Lgr11 ska eleven behärska skriftliga räkne-
metoder även för multiplikation. Denna kunskap har testats med diagnosen 
AS4, multiplikation där den ena faktorn är ensiffrig.  Uppgifterna testar om 
eleverna kan multiplicera ett två- eller tresiffrigt tal med ett ensiffrigt tal 
med skriftlig metod inom talområdet 1 - 999. De fem uppgifterna på dia-
gnosen innehåller någon tiotalsövergång och ska lösas med en generellt 
användbar metod som innebär att operationer med stora tal kan utföras i 
steg med hjälp av ental. Diagnosen har genomförts i årskurserna 6 och 7 

Förkunskaper 
AG6 

 

Typ 2  ∙  8 + 3 
Generalisering. 
Multiplikation följs 
av en ”minnessiffra” 
ej tio-talsövergång 

Typ 3  ∙ 50 
Generalisering. Multi-
plikation ena faktorn 
ett tiotal (ena faktorn 
högst 5 eller 5 tiotal) 

Typ 5    ⋅ _ = 18 
Öppna multiplikation-
er där en av faktorerna 
är högst 5 

Typ 7 ∙ 4  + 5 
Generalisering. Mul-
tiplikation följs av en 
”minnessiffra” tio-
talsövergång 

Typ 6  ∙ 80 
Generalisering. Multi-
plikation ena faktorn ett 
tiotal (en faktorn störrre 
än 5 eller 5 tiotal) 

 

Typ 7  ∙ _ = 42 
Öppna multiplikat-
ioner där större än 5 
 

Skriftlig  
multiplikation  

 

Division 

 

Huvud-
räkning 

 



EMPIRI OCH DIDAKTISK ÄMNESANALYS  

139 

och den tillåtna tiden var 10 minuter, alltså hela 2 minuter per uppgift. 
Uppgifterna har lite olika svårighetsgrad.  

• Uppgift 1;  4 · 27, kräver multiplikationsfakta som testas i AG6, 1b 
och en minnessiffra utan tiotalsövergång som testas i AG7, 1a. 
Denna uppgift har något högre lösningsfrekvens än övriga uppgifter-
na 

• Uppgift 2;  6 · 47, kräver multiplikationsfakta som testas i AG6, 2b 
och en minnessiffra utan tiotalsövergång (AG7, 1a). 

• Uppgift 3;  7 · 63, kräver multiplikationsfakta som testas i AG6, 3b 
och en minnessiffra utan tiotalsövergång (AG7, 1a). Lösningsfre-
kvenserna på uppgift 2 och 3 är lika. Innehållsmässigt är det endast 
olika ingående multiplikationsfakta som skiljer uppgifterna åt. 

• Uppgift 4; 8 · 67, har lägst lösningsfrekvens. Den kräver multiplikat-
ionsfakta som testas i AG6, 3b, med en minnessiffra och tiotalsöver-
gång (AG7, 1a). Troligen är det 6-, 7-, 8- och 9-mötena i multiplikat-
ionen, i kombination med en tiotalsövergång, som upplevs svårare.  

• Uppgift 5;  4 · 279, testas samma saker som uppgift 2 och 3, fast nu 
med två minnessiffror och multiplikatonsfakta som testats i hela 
AG6. Det är ungefär samma lösningsfrekvens som på uppgift 3 vil-
ket indikerar att inte komplexiteten direkt ökar med fler siffror om 
man behärskar denna typ av skriftlig multiplikation. 

I följande resultatschema (Figur 4.46) anges lösningsfrekvenserna för re-
spektive uppgift. 

 
Figur 4.46. Resultatschema, Skriftlig multiplikation, AS4. 

(1)   Typ Beräkna 4 ⋅ 27 
Åk 6 85% 
Åk 7 87% 

(2)   Typ Beräkna 6 ⋅ 47 
Åk 6 78% 
Åk 7 80% 

(4)   Typ Beräkna 8 ⋅ 67 
Åk 6 68% 
Åk 7 69% 

(3)    Typ Beräkna 7 ⋅ 63  
Åk 6 78% 
Åk 7 80%  

(5)  Typ Beräkna 4 ∙ 279 
Åk 6 77% 
Åk 7 77% 

Förkunskaper 
AG6, AG7 
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Det är möjligt att uppgifterna i denna diagnos kan väljas lite annorlunda. 
Eftersom det inte är någon skillnad på lösningsfrekvenserna när additioner-
na är med eller utan tiotalsövergång eller om det är en eller två minnessiff-
ror. En rimlig slutsats är att det är kunskapen i multiplikationsfakta som är 
avgörande. Denna slutsats stärks av en jämförelse med resultaten på flera 
diagnoser för samma elever samt genom kliniska intervjuer. 
Skriftlig multiplikation är en typ av uppgift som eleverna bör behärska i 
årskurs 6 enligt matematikkursplanen i Lgr11. Resultatet på några skolor 
visar att det är rimligt att behärska algoritmen i årskurs 6. 
Av eleverna i årskurs 6 löser 54% hela diagnosen AS4, skriftlig multipli-
kation, rätt. I årskurs 7 är motsvarande siffra 52%. Troligen är det så att den 
andel av eleverna som inte klarar dessa uppgifter har brister i sina förkun-
skaper. 

Didaktisk karta 
Multiplikationsberäkningar med skriftlig metod kan göras på olika sätt. 
Den skriftliga metod som krävs ska vara generell och inte enbart duga för 
att lösa vissa specifika typer av uppgifter. Skriftlig multiplikation handlar 
om mer än att bara utföra beräkningar mekaniskt. Arbetet med algoritmerna 
gör det möjligt att diskutera räknelagarna och visa hur de kan användas på 
ett effektivt sätt. Det handlar om förmågan att använda och analysera ma-
tematiska begrepp och samband mellan begrepp och elevens förmåga att 
välja lämpliga matematiska modeller och uttrycksformer (Figur 4.47). 
En förutsättning för eleven att lösa de här uppgifterna, är att hon behärskar 
multiplikationsfakta och kan koppla dessa till en minnessiffra. Detta måste 
återigen kunna utföras med flyt för att algoritmen skall fungera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.47. Strukturschema/Didaktisk karta, skriftlig multiplikation. 

Typ Beräkna 4 ⋅ 27 
Baskomb. 4 ∙ 7 = 28 

4 ∙ 2 + 2 

Typ Beräkna 6 ⋅ 47 
Baskomb. 6 ∙ 7 = 42 

6 ∙ 4 + 4 
  

Typ Beräkna 8 ⋅ 67 
Baskomb. 8 ∙ 7 = 56 

8 ∙ 6 + 5 

Typ Beräkna 7 ⋅ 63 
Baskomb. 7 ∙ 3 = 21 

7 ∙ 6 + 2 
  

Typ Beräkna 4 ∙ 279 
Baskomb. 4 ∙ 9 = 36 
4 ∙ 7 + 3 = 31 

Förkunskaper 
AG6, AG7 
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I det centrala innehållet i matematikkursplanen ingår skriftliga metoder för 
de fyra räknesätten. Det finns emellertid anledning att diskutera värdet av 
att skriftligt kunna utföra multiplikation av till exempel typ 8 · 267 idag, 
när detta lätt beräknas med hjälp av räknare. Men en anledning att kunna 
göra sådana beräkningar är för att därigenom fördjupa matematikkunnandet 
genom att se hur räknelagarna utnyttjas. En annan anledning kan vara att 
det ger ett historiskt perspektiv. Här i Sverige har det inte direkt förekom-
mit någon allmän diskussion om detta. I USA har man däremot låtit mate-
matiker och matematikdidaktiker ge sin syn (Ball, m.fl., 2005). De menar 
att alla elever skall behärska algoritmerna för de fyra räknesätten och förstå 
hur de är uppbyggda. De menar vidare att algoritmerna genom sin upp-
byggnad, baserat på vårt talsystem, förstärker elevernas taluppfattning. En-
ligt deras uppfattning bygger dessutom algoritmerna på en rad fundamen-
tala idéer inom matematiken. Genom arbete med algoritmerna kan eleverna 
alltså få syn på fundamentala delar av matematiken, vilket är viktigt för att 
ge ökad förståelse, bland annat inför fortsatta studier. 

4.3.12  Sambandsanalyser inom grundläggande aritmetik 
Även om den grundläggande aritmetiken hänger samman där ett antal bas-
fakta utgör det nav kring vilket fortsatta beräkningar byggs upp, är det in-
tressant att kunna följa elevers kunskapsutveckling inom olika delområden. 
Här ges några exempel på hur detta kan gå till med utgångspunkt i resultat-
scheman. Det visar sig då att små steg i undervisningen är betydelsefulla 
för elevernas förståelse. 
Redan tidigt möter eleverna implicit de olika räknelagarna. Den associativa 
lagen möter de i de inledande tiotalsövergångarna. För att beräkna 8 + 7 
söker de tiokamraten till 8 och får tvåan genom att dela upp 7 i 2 + 5. Vid 
inledande multiplikation möter de den distributiva lagen i beräkningar som 
3  ∙  4 = 2  ∙  4 + 1  ∙  4. Genom att redan tidigt i undervisningen få möta räkne-
lagarna och få hjälp att förstå hur de olika operationerna beror av dessa kan 
eleverna ges en grund att så småningom arbeta vidare med i algebra. 
Diagnoserna inom det här området har genomförts i olika årskurser för att 
göra det möjligt att följa elevernas kunskapsutveckling relaterat till kun-
skapskraven i kursplanen. Lösningsfrekvenser på olika diagnoser har stude-
rats såväl inom en och samma årskurs som för att följa hur kunskaperna 
utvecklas från en årskurs till nästa. På så sätt har det även gått att följa hur 
kunskaperna utvecklas när talområdena utvidgas. De lösningsfrekvenser 
som har analyserats gäller inte samma elever i de olika årskurserna, men 
antalet elever i varje årskurs är relativt stort (cirka 2000 – 5000), så resulta-
ten kan troligen tolkas som en tendens. 
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Tolkningarna av elevers kunskaper och förkunskaper grundar sig, förutom i 
lösningsfrekvenser från diagnoserna, i hundratals kliniska elevintervjuer, 
där elever fått lösa diagnosuppgifterna och samtidigt berätta hur de tänker. 
Som exempel behandlas nedan subtraktion och multiplikation. 

Subtraktion 
En sambandsanalys för subtraktion (Figur 4.48) visar, via lösningsfrekven-
ser från uppgifter i olika diagnoser, hur elevernas kunskaper utvecklas från 
en årskurs till nästa. De lägre lösningsfrekvenserna tyder på att det inte är 
självklart för eleverna att tänka generaliserande. Kliniska intervjuer har nu 
bekräftat att så är fallet. 
 

 
Figur 4.48. Sambandsanalys 1, Grundläggande subtraktion. 

Uppgifter av typ 8 - 4 har en lösningsfrekvens i årskurs 1 på 48% (Figur 
4.48). Denna kunskap kan sedan utnyttjas och generaliseras till beräkningar 
i talområdet 10 – 19 med uppgifter av typ 18 – 4 eller 18 - 14. I årskurs 2 är 

(AG1 2b) Typ 8-4, 9-5 
Åk 1 48%  
Åk 2 63% 

 Åk 3 79%) 
 

(AG2 3b) 18–4, 18-14 
Åk 2 24% 
Åk 3 42%  
Åk 4 56% 
Åk 5 81% 

(AS2 4) Typ 541-275 
Åk 5 71% 
Åk 6 78% 

(AG4 3b) 58-4, 89-7 
Åk 3 41% 
Åk 4 50% 
Åk 5 52% 

 

(AG4 4b) 35-8, 54-6  
Åk 3 15%  
Åk 4 24% 
Åk 5 29% 

 

(AG3 3b) 15-8, 14–6 
Åk 2 21%  
Åk 3 43% 
Åk 4 61% 
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lösningsfrekvensen 24% på dessa uppgifter. Den lägre lösningsfrekvensen 
beror troligen på att elever ett år tidigare inte behärskar de grundläggande 
operationerna 8 – 4 på ett funktionellt sätt och då kan de inte heller utnyttja 
kunskapen för att generalisera den. Den elev som med automatik behärskar 
8 – 4 och förstår 18 som 10 + 8 kan utnyttja basfakta och se att 18 – 4 nu 
blir 10 mer, alltså 14 istället för 4. 
När sedan talområdet ytterligare ett år senare har utvidgats upp till 100 så 
ska eleverna kunna lösa uppgifter som 58 – 4 med samma strategi; talet 58 
byggs upp av 50 + 8 och operationen blir densamma som tidigare. Lös-
ningsfrekvensen är här 41%. Att inte fler elever löser den här uppgiften be-
ror enligt intervjuer på att eleverna inte generaliserar utan löser uppgiften 
som om den vore unik. 
Dessa uppgifter innehåller ingen tiotalsövergång. När det gäller uppgifter 
som innehåller tiotalsövergångar, typ 15 – 8, så har dessa en lösningsfre-
kvens på 21% i årskurs 2, medan lösningsfrekvensen på 35 – 8 ett år senare 
är 15%. Vid kliniska intervjuer med elever blir det tydligt att de inte be-
härskar de additionsfakta som krävs och inte heller förstår sambandet mel-
lan uppgifterna. 
Motsvarande analys, förskjuten en årskurs uppåt, alltså till i årskurs 3 och 
4, ger ett liknande resultat. I årskurs 3 har uppgifter som 15 – 8 en lösnings-
frekvens på 43%, medan uppgifter som 35 – 8 i årskurs 4 har en lösnings-
frekvens på 24%. Här syns samma tendens med sjunkande lösningsfre-
kvens. Orsakerna är desamma, eleven ser inte kopplingen till tidigare upp-
gifter och av lösningsfrekvenserna på motsvarande uppgifter i samma års-
kurs framgår att det är många elever som inte behärskar basfakta automa-
tiskt. Exempelvis behärskar endast 43% i årskurs 3 subtraktionsfakta, 15 – 
8, och i samma årskurs behärskar endast 15% uppgifter som 35 – 8. 
I sambandsanalysen i Figur 4.49 nedan går det också att följa elevernas 
kunskaper från basfakta, 8 – 4, till 80 – 40 på vänster sida schemat och hur 
tiotalen byggs upp till höger i schemat. Dessa båda trådar utmynnar i upp-
gifter som 57 – 5 och 58 – 57 utan tiotalsövergång och till uppgifter som 54 
– 6 och 51 – 49 med tiotalsövergång.  
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Figur 4.49. Sambandsanalys 2, Grundläggande subtraktion. 

Här studeras lösningsfrekvenserna från årskurs 3 eftersom kunskapskraven 
för årkurs 3 kan tolkas som att eleven ska behärska dessa kunskaper. 
Lösningsfrekvenserna för uppgifterna 8 – 4 (79%) och 80 – 40 (77%) är i 
stort sett lika. Troligt är att den som behärskar basfakta även kan utföra 
motsvarande beräkning med tiotal. Däremot verkar det inte vara helt själv-
klart att förstå talens uppbyggnad i ett större talområde även om man kan 
det i ett mindre; 77% löser 18 – 8 och 60% löser 68 - 8. Dessa båda kun-
skaper behövs för att lösa uppgifter som 57 – 5 och 58 – 57 (43%)  utan 
tiotalsövergång och uppgifter som 54 – 6 och 51 - 49 med tiotalsövergång 
(16%).  
Dessa sambandsanalyser får illustrera hur flera olika förkunskaper behövs 
även när en beräkning kan verka mycket enkel. I förlängningen ger på detta 
sätt didaktiska analyser empiriskt stöd för att en djupare förståelse av oper-
ationerna i talområdet upp till 20 är nödvändiga och att dessa kunskaper, 
automatiserade, är grundläggande och krävs för att förstå och genomföra 
mer komplexa beräkningar.  

 
 

(AG4 4b)   54 - 6, 51 - 49 
Åk 3 16% 
Åk 4 25% 
Åk 5 32% 

(AG1 2b)    8 - 4 
Åk 1 48%  
Åk 2 63% 
Åk 3 79% 

(AG4 1b)    80 - 40 
Åk 3 77%  
Åk 4 82% 
Åk 5 81% 

(AG4 3b)  57 - 5, 58 - 57 
Åk 3 43% 
Åk 4 52% 
Åk 5 57% 

 

(AG4 2b)  68 - 8  
Åk 3 60%  
Åk 4 71% 
Åk 5 71% 

(AG2 1B)  18 - 8 
Åk 2 62%  
Åk 3 77% 
Åk 4 83% 
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Multiplikation 
På samma sätt som inom subtraktion går det att göra sambandsanalyser 
inom multiplikation (Figur 4.50). Här synliggörs hur bristande basfakta-
kunskaper påverkar beräkningar i senare årskurser. 

 

Figur 4.50. Sambandsanalys, Multiplikation. 

I slutet av årskurs 5 är lösningsfrekvensen för multiplikationsuppgifter med 
7, 8 och 9- möten 42%. I årskurs 6 är det endast runt hälften av eleverna 
som löser uppgifter vilka kräver en generalisering av dessa multiplikations-
fakta. En rimlig tolkning här är att det är de elever som behärskar dessa 
multiplikationsfakta som ett år senare klarar generaliseringarna. I årskur-
serna 6 och 7 är det endast hälften av eleverna som behärskar skriftlig mul-
tiplikation, 54% respektive 52%. Bristande kunskaper inom multiplikat-
ionsfakta är en trolig orsak till detta. 
En central kunskap vid mer komplexa beräkningar är att förstå hur de mest 
grundläggande operationerna kan utföras med hjälp av räknelagar, räkne-
regler och genom att dela upp tal. Eleverna ska behärska basfakta automati-
serat för att de inte ska behöva lägga tankekraft på detta vid problemlös-
ning och mer komplexa beräkningar. Strukturscheman visar hur olika be-
räkningar hänger ihop och synliggör matematikens didaktiska struktur. 

Typ 7 ∙ 8 
Åk 4 22% 
Åk 5 42% 

Typ 80 ∙ 7 
Åk 6 55% 

 
 

Typ 7 ∙ 8 + 5 
Åk 6 50% 

 

Typ 7 ∙   _ = 56 
Åk 6 60% 

 

Typ 6 ∙ 7 
Åk 4 32% 
Åk 5 56% 

Hela AS4, Alla rätt 
Åk 6 54% 
Åk 7 52% 
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4.4 Grundläggande geometri 
Den inledande geometrin, i form av mätning, är ett annat exempel på om-
råden som analyserats didaktiskt. I denna analys framkommer hur beroende 
geometrin är av den grundläggande aritmetiken. Dels behöver eleven, föru-
tom en mängd geometriska begrepp, utföra beräkningar, dels används be-
räkningar vid introduktionen av de geometriska begreppen (exempelvis för 
att resonera om begreppen area och längd).  Diagnoserna är här uppbyggda 
på samma sätt som inom aritmetik och rationella tal. Ett begrepp och olika 
aspekter av det begreppet, testas i varje diagnos. Vid konstruktionen av di-
agnoserna har den aritmetik som ingår valts så enkel som möjligt så att 
dessa kunskaper i aritmetik inte väsentligt ska påverka resultaten.  
 

 
Figur 4.51. Strukturschema, Mätning. 

När man mäter ett föremåls längd kan det ske genom jämförelse på olika 
sätt. Man kan till exempel jämföra föremålet med en pinne eller ett snöre 
och finna att det är kortare eller längre. Vill man ha ett mått på föremålet 
kan man jämföra det med en standardiserad enhet som till exempel 1 cm. 
Om föremålet är lika långt som 6 enheter av längden 1 cm är det 6 cm 
långt, en mätning som görs med en graderad linjal.  
Inom begreppet mätning är det grundläggande att förstå mätandets idé. Det 
innebär att man jämför den sträcka man vill mäta med en referent. Denna 
referent är i vanliga fall ett mätinstrument, en linjal, som är uppbyggd av 
standardiserade enheter.  
Redan tidigt utforskar det lilla barnet omgivningen och är intresserat av 
olika föremål. Vid samtal kring dessa föremål används en rad olika begrepp 
för att identifiera och jämföra dem samt lägesbeskriva dem. Detta är cen-
trala aktiviteter som ligger till grund för förståelse av mätning. Att fullt ut 
förstå vad mätning av längd innebär och hur den utförs är grunden för mät-
ning i andra situationer. I Figur 4.51. visas hur den formaliserade area-

MGF Förberedande 
Mätning och Geometri 

MMa  
Mätning av massa 

G  
Geometri 

MLä  
Längdmätning  

MAr  
Areamätning 

MVo  
Volymmätning 

MTi  
Tidmätning 
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mätningen beror av längdmätning. Arean av en rektangel beräknas med 
hjälp av en formel, A = längden gånger bredden, som föregåtts av längd-
mätning. Motsvarande gäller för volym. Detta visar att det är centralt att 
primärt behärska längdmätning. 

4.4.1 Förberedande mätning. 
Redan i förskolan möter eleven grundläggande geometriska former och 
kroppar. Då benämns objekten och man talar om storlek med mera på olika 
sätt. Diagnosen Förberedande Mätning och Geometri, MGF, syftar till att 
se vilken förförståelse eleverna har inför arbetet med mätning och geometri 
i grundskolan. Strävansmålet i förskolans läroplan, Lpfö, är att barnen ska 
utveckla sin förståelse av grundläggande egenskaper i begreppen mätning 
och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. Det är just dessa 
begrepp som diagnostiseras med MGF.  
Ordpar som längst-kortast, lägst-högst, större-mindre eller tyngre-lättare är 
viktiga när det gäller jämförelser inom mätning och geometri. Under året i 
förskoleklassen lyfts innebörden i dessa ord fram för att hjälpa eleverna att 
utveckla sitt språk som grund för förståelse inom undervisningen i mätning 
och geometri och i vardagen. Saknar eleven förståelse av denna typ av ter-
mer och begrepp blir det svårt att följa den fortsatta undervisningen i mät-
ning och geometri. Redan i förskolan förekommer klassificeringsövningar 
som ger rika möjligheter att träna detta. 
Diagnosen MGF genomförs muntligt med en elev i taget. Fråga 1 och 2 
handlar om jämförelse av längd. En grundläggande egenskap vid mätning 
av längd är att kunna göra jämförelser och för att göra det behövs ord och 
begrepp som det krävs att eleven förstår innebörden av. Eftersom all mät-
ning innebär jämförelse så är detta centrala kunskaper att utgå ifrån innan 
eleven börjar använda en linjal med standardiserade mått. 
För att se om eleven har förstått den grundläggande idén för mätning inne-
bär uppgift 3 att jämföra längden av två pinnar som ligger en bit ifrån 
varandra och inte kan flyttas. Eleven har tillgång till en tredje pinne, en re-
ferent, som är något längre än de övriga. Längdmätning handlar om jämfö-
relse och ofta är man inte intresserad av måttet i sig utan av vilket föremål 
som är längst eller om föremålen är lika långa. Detta gäller även när man 
mäter med linjal eller måttband. Lösningsfrekvens, rätt svar på uppgifterna 
1, 2 och 3, framgår av Tabell 2. Lösningsfrekvenserna i hela avsnitt 4.4 
bygger på ett underlag som omfattar runt 1500 elever per åldersgrupp.  
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Tabell 2  
Lösningsfrekvenser i procent, de tre första uppgifterna MGF, förbere-
dande geometri och mätning. 
MGF Uppg. 1, 2 Uppg. 3 
Typ Jämförelseord vid längd          Mätandets idé 
Fsk 93 74 
Åk 1 96 81 

De flesta elever behärskar jämförelseorden vid längd. Däremot att förstå 
grunden i mätandets idé, att kunna jämföra längder med hjälp av en refe-
rent, är det fortfarande en femtedel av eleverna som inte har förstått efter 
årskurs 1. 

4.4.2 Inledande längdmätning. 
Mätning av längd, diagnosen MLä1, testar om eleven har abstraherat be-
greppet längdmätning och behärskar hur mätning går till. Diagnosen ge-
nomfördes i årskurserna 2 och 3 för att ge en uppfattning om när det är 
möjligt för eleverna att förstå olika aspekter av längdmätning.  
Syftet med diagnosen är att testa om eleven kan mäta med standardiserade 
mått, cm och mm. Uppgifterna 1 och 2 testar om eleven kan bestämma hur 
lång en sträcka är. En annan aspekt av detta är att eleven själv ska kunna 
mäta upp en sträcka, uppgifterna 4 och 5 testar detta (Tabell 3). 
Uppgift 3 avser att testa om eleven förstår mätandets idé och kan avgöra en 
sträckas längd, när sträckan jämförs med en avbruten tumstock. Huruvida 
eleven har kunskap om olika enheter testas i uppgift 6, där rätt enhet ska 
väljas.  

Tabell 3  

 

 

 

 

Lösningsfrekvenserna visar att hela 40% av eleverna inte förstått mätandets 
idé i slutet av årskurs 3. Av Tabell 2 framgår att fler elever förstår mätan-
dets idé informellt i såväl förskoleklassen som i årskurs 1. Undervisningen 
måste alltså tydligt lyfta fram innebörden av längdmätning i relation till 
standardiserade mått. En intressant aspekt här är att skolans linjaler ser 
olika ut. Använder eleven en linjal av den typ som avbildats nedan i Figur 
4.52 så är det bara att läsa av siffran där föremålet slutar. Använder eleven 

Lösningsfrekvens i procent, MLä1 (medelvärde av deluppgifterna). 
MLä1 Uppg. 1 Uppg. 4 Uppg. 2 Uppg. 5 Uppg. 3 Uppg. 6 

Typ  Mäta 
   cm 

Mäta upp 
     cm 

  Mäta 
    mm 

Mäta upp 
   mm 

Mätandets 
      idé 

Välja rätt        
enhet 

Åk 1 83 69 28 34 39 53 
Åk 2 91 90 54 70 60 79 
Åk 3 92 89 55 72 60 81 
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däremot en linjal av den typ som avbildas i Figur 4.53 så ska mätningen 
börja vid noll, en bit in på linjalen. Linjalens utformning påverkar därmed 
lärarens möjlighet att direkt tolka om eleven förstått idén bakom mätning. 

                        
Figur 4.52 Linjal där skalan börjar                                   Figur 4.53 Linjal där skalan börjar         
direkt vid kanten av linjalen.                                             en bit in på linjalen. 

Den formella mätningen med standardiserade måttenheter brukar i under-
visningen börja med mätning i cm. Mätningen kan antingen gälla en given 
sträcka, passiv mätning, eller att eleven själv mäter upp en sträcka, aktiv 
mätning. I undervisningen behöver dessa båda aspekter uppmärksammas. 
Av lösningsfrekvenserna på uppgifterna 1 och 4 i årskurs 1 framgår att det 
är svårare för elever att själva mäta upp en sträcka, än att mäta längden av 
en given sträcka. När eleven sedan behärskar att mäta är det ingen skillnad, 
vilket framgår av lösningsfrekvenserna i årskurs 2 och 3. (Tabell 3 och Fi-
gur 4.54). 
 

 
Figur 4.54. Resultatschema, Grundläggande mätning längd, MLä1. 

Uppg. 1 Passiv avläsning, cm 
Åk 1 83% 
Åk 2 91% 
Åk 3 92% 

Uppg. 2 Passiv avläsning, mm 
Åk 1 28% 
Åk 2 54% 
Åk 3 55% 

Uppg. 6 Välja lämplig enhet 
Åk 1 53% 
Åk 2 79% 
Åk 3 81% 

Uppg. 5 Aktiv mätning, mm 
Åk 1 34% 
Åk 2 70% 
Åk 3 72% 

Uppg. 4 Aktiv mätning, cm 
Åk 1 69% 
Åk 2 90% 
Åk 3 89% 
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Vid utprövningen av diagnos MLä1 ifrågasatte en del lärare att elever 
skulle mäta i mm redan i årskurs 1. Lösningsfrekvenserna på uppgifterna 2 
och 5, visar emellertid att det är möjligt för eleverna att mäta i mm i slutet 
av årskurs 1. En dryg fjärdedel av eleverna klarar det. Däremot visar lös-
ningsfrekvensen också att många av eleverna i årskurs 3 ännu inte kan mäta 
i mm (Figur 4.54). 
En reflektion när det gäller lösningsfrekvenserna på uppgifterna där eleven 
ska mäta i mm är att det är lägre lösningsfrekvenser vid passiv mätning än 
när de själva aktivt ska mäta upp och rita en sträcka är att detta kan bero på 
”mätfel”. Det visade sig att när lärarna skrev ut diagnosen och sedan kopie-
rade den så ändrade figurerna storlek. Detta har påpekats av Skolverket 
men lärare kan ändå ha rättat efter facit och på så sätt kan det ha blivit fel. I 
kartläggningen är det inte fler elever som kan mäta i mm i årkurs 3 än vad 
det är i årskurs 2. Detta visar sig vara ett mönster när det gäller lösningsfre-
kvenserna på samtliga uppgifter. De är i stort sett lika i båda årskurser. En 
tolkning kan vara att utan undervisning ges eleven inte möjlighet att ut-
veckla sitt kunnande. 
 

 
Figur 4.55. Lösningsfrekvenser, progression mätandets idé. 

Att mäta med en avbruten linjal brukar vara ett bra kriterium på om elever 
förstår mätandets idé.  Lösningsfrekvenserna (Figur 4.55) visar att 61% av 
eleverna inte har förstått detta på våren i årskurs 1 och fortfarande två år 
senare har 40% inte förstått.  
Centralt innehåll i årskurs 1 – 3, när det gäller detta, är enligt Lgr11:  

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, 
massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. Kunskapskraven i 
slutet av årskurs 3 är: Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskatt-
ningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter 
för att uttrycka resultatet. 

Mätandets idé, informell kunskap 
MGF uppg 3 

Fsk 74% 
Åk 1 81% 

Mätandets idé, formell kunskap. 
MLä  uppg 3 

Åk 1 39% 
Åk 2 60% 
Åk 3 60% 
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Eftersom längdmätning är en central kunskap, både inom geometrin och i 
vardagen, krävs att eleven tidigt möter en välstrukturerad undervisning om 
detta begrepp. Resultatet på denna diagnos visar att alla de aspekter av 
längdmätning som diagnostiseras är möjliga att undervisa om redan i års-
kurs 1. När undervisningen sker är däremot en prioriteringsfråga. Samtidigt 
framgår det av kartläggningen att många elever i årskurs 3 ännu inte be-
härskar det aktuella innehållet. Resultatet på diagnos MLä1 visar i alla fall 
att det är möjligt att behandla en del områden betydligt tidigare än vad som 
görs i dag. 

4.4.3 Mätning av omkrets. 
När eleverna har förstått mätandets idé, lärt sig att mäta längder, flyttas fo-
kus till att kunna använda sina kunskaper att mäta för att få svar på olika 
frågor. På diagnosen Mätning av omkrets, MLä2, är uppgifterna konstrue-
rade så att de testar om eleverna kan använda längdmätning i praktiken. De 
ska mäta och bestämma omkrets av geometriska figurer. Första uppgiften 
är en triangel med sidornas längder givna. I uppgiften gäller det att förstå 
begreppet omkrets och sedan addera tre tal. I uppgift 2 och 3 ska eleven 
själv mäta sidornas längder med linjal. 

Tabell 4  
Lösningsfrekvenser i procent, Mätning av omkrets, MLä2. 

 Uppg. 1 Uppg. 2 Uppg. 3 

 Bestäm omkrets 
givna mått 

Mät och bestäm 
omkrets 

Mät och bestäm 
omkrets 

Årskurs 2 87 76 77 
Årskurs 3 89 84 85 
Årskurs 4 91 83 86 

Lösningsfrekvenserna (Tabell 4) visar att det är fullt möjligt för eleverna att 
använda mätning som redskap vid problemlösning i årskurs 2. Det är emel-
lertid fortfarande 15% av eleverna som inte behärskar detta i årskurs 4. 
Lösningsfrekvenserna är väsentligen desamma i årskurserna 3 och 4, vilket 
kan tolkas som att det krävs undervisning för att de elever som inte behärs-
kar detta ska lära sig. 
Av lösningsfrekvenserna (Tabell 4) för de olika uppgifterna framgår att om 
eleven förstått begreppet omkrets och behärskar att mäta med linjal, vilket 
cirka 90% av eleverna klarar i årskurs 3, så är det ingen direkt skillnad på 
om längderna är givna eller att de får mäta själva. 
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4.4.4 Enhetsbyten, längdmätning. 
I vardagen väljer man oftast rätt enhet direkt. En sträcka vi åker med bil 
talar vi om i mil eller kilometer medan rummets längd uttrycks i meter. 
Förståelse av hur måttsystemet är uppbyggt behövs emellertid, vi måste till 
exempel veta hur många centimetrar det går på en meter, hur många milli-
meter det går på en centimeter och kunna byta mellan de olika enheterna.  
Diagnosen Enhetsbyte längd, MLä3, består av två grupper med uppgifter 
vilka testar enhetsbyten vid längdmätning. Den första uppgiftsgruppen tes-
tar enhetsbyten med naturliga tal, typ 4 m = ___cm där svaren blir heltal. 
De övriga uppgifterna testar enhetsbyten där tal i decimalform ingår av typ 
½ m =__dm och 37 dm = __m. Diagnosen genomfördes i årskurserna 4, 5 
och 6. 

Tabell 5.  
Lösningsfrekvens i procent MLä3, procentsatsen utgörs av 
medelvärde på deluppgifterna. 
MLä3 Uppg. 1 a, b, d, e Uppg. 1c, f, 2 a-f 

Typ Enhetsbyte 
heltal 

      Enhetsbyte tal i 
        decimalform 

Åk4 80 48 
Åk 5 86 69 
Åk 6 90 76 

Lösningsfrekvenserna (Tabell 5) visar att mellan 80% och 90% av eleverna 
i årskurs 4 – 6 klarar enhetsbyten med heltal. Det innebär att dessa elever 
har förstått hur måttsystemet är uppbyggt. När sedan enhetsbytet kräver 
kunskap om tal i decimalform framgår av lösningsfrekvenserna i årskurs 4 
att endast 48% av eleverna behärskar detta. En trolig förklaring är att ele-
verna i årskurs 4 ännu inte arbetat så mycket med tal i decimalform. Det 
krävs också en förståelse av prefixen, alltså innebörden i deci, centi och 
milli. Diagnoser inom aritmetik visade att många elever har svårt med tion-
delar, hundradelar och tusendelar.  
Att behärska dessa enhetsbyten kan uppfattas som ett kunskapskrav i års-
kurs 6 eftersom ett viktigt inslag i längdmätning omfattar val av lämplig 
enhet. Av lösningsfrekvenserna framgår även att var fjärde elev har bris-
tande kunskaper när det gäller enhetsbyten mellan de vanligaste längden-
heterna när de lämnar årskurs 6, troligen främst beroende på att de inte för-
står tal i decimalform. 

Didaktisk karta 
Genom att didaktiskt analysera grundläggande mätning och empiriskt, med 
hjälp av lösningsfrekvenserna, bekräfta strukturen har det varit möjligt att 
skapa en sambandsstruktur (Figur 4.56) som bör kunna utgöra stöd vid pla-
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nering av undervisningen i de tidiga årskurserna. Det framgår att det är ett 
antal olika aspekter av mätning som eleverna behöver möta i undervisning-
en, för att på sikt behärska mätning och kunna använda denna kunskap i 
praktiska situationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.56. Strukturschema/Didaktisk karta, delområdet längdmätning. 

4.4.5 Grundläggande areamätning. 
Behovet av att mäta gäller inte enbart längd utan även exempelvis area och 
volym. De grundläggande idéerna är här desamma som när det gäller längd 
och därför är det avgörande att eleven förstår dessa. I mätandets idé ingår 
att man vet att det går att på något sätt mäta, att använda en referent för att 
jämföra och att det sedan finns standardenheter. 

Mätandets idé informellt 
 (MGF uppg 3) 

Mätandets idé formellt 
(MLä1 uppg 3) 

 

Mätning av längder 
Passiv avläsning, cm 

(MLä1 uppg 1) 

Mätning av längder 
Passiv avläsning, mm 

(MLä1 uppg 2) 
 

Välja lämplig enhet 
 (MLä1 uppg 6) 

Mätning av längder 
Aktiv mätning, mm 

(MLä1 uppg 5) 

Mätning av längder 
Aktiv mätning, cm 

(MLä1 uppg 4) 

Bestämma omkrets 
(MLä2 uppg 1) 

 

Mäta och bestämma omkrets 
Använda kunskapen att mäta 

(MLä2 uppg 2) 

Enhetbyte heltal 
(MLä3) 

Enhetsbyte decimaltal 
(MLä3) 
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Arean, storleken av en yta, är ett område som uppmärksammas tidigt i 
geometriundervisningen. Diagnosen Grundläggande mätning, area, MAr1, 
består av fem uppgifter som handlar om grunderna för areamätning (Tabell 
6). Uppgifterna testar jämförelse med en känd areaenhet och jämförelse 
med en figur som har en redan känd area. Diagnosen genomfördes i årskur-
serna 5, 6 och 7. 

Tabell 6.  
Lösningsfrekvenser procent, MAr1. 
MAr Uppg. 1 Uppg. 2 Uppg. 3 Uppg. 4 Uppg. 5 

Typ 
Jämföra areor 

genom att 
räkna rutor 

Bestämma en 
area genom att 

jämföra. 

Parallelltrapet-
sets area med 
hjälp av rutor. 

Beräkna arean 
av en rektangel, 

kända sidor 

Rita en Figur 
med dubbel 

arean 
Åk 5 93 49 34 75 49 
Åk 6 94 53 45 82 57 
Åk 7 93 74 48 81 55 

I uppgift 1 ska eleven räkna rutor för att bestämma figurens area, vilket de 
flesta klarar. Det går även relativt bra för dem att använda formeln för att 
beräkna arean av en rektangel i uppgift 4, runt 80% av eleverna i årskurs 6 
och 7 klarar det.  
Parallellogrammen i uppgift 2 kan omformas till den i uppgiften givna rek-
tangeln. På så sätt kan det ske en jämförelse med ett redan känt objekt. För 
att kontrollera att basen är lika lång i de båda figurerna är det bara att mäta 
med sin penna eller vika papperet och jämföra.  
Det här handlar om grundläggande uppfattning av areabegreppet och bör 
innefattas i följande centrala innehåll för årskurserna 4 – 6: ”Jämförelse, 
uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med 
vanliga måttenheter.”  
Parallelltrapetset i uppgift 3 kan relativt enkelt omformas till en rektangel. 
Grunden för dessa tankar testas i MGF med uppgift 4 där eleverna får möj-
lighet att visa att de kan konservera areor, alltså att de vet att man kan flytta 
delar av en figur utan att areans storlek ändras. Denna typ av kunskaper bör 
utvecklas och fördjupas från förskoleklass till årskurserna 5, 6 och 7. 
Uppgift 5 är en vanligt förekommande uppgift där eleven ska rita en figur 
med dubbelt så stor area som en given figur. Många elever fördubblar båda 
sidorna och då blir arean fyra gånger så stor.  
Lösningsfrekvenserna i Tabell 6 kan också tolkas i form av ett resultats-
chema (Figur 4.57), utgående från vilket ett strukturschema kan konstrue-
ras. 
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Figur 4.57. Resultatschema, Grundläggande mätning area, MAr1.  

 

4.4.6 Beräkning av area. 
I tidigare avsnitt beskrivs elevernas kunskaper om grundläggande mätning 
av längd och area. Dessa kunskaper ska sedan användas för att beräkna 
olika areor genom att först kunna se det aktuella områdets area i relation till 
en känd area. Med känd area menas här en area som kan beräknas med en 
formel. 
Uppgifterna i Diagnosen MAr2 (en utprövningsversion av nuvarande 
MAr6) testar elevernas förmåga att tillämpa areamätning på grundläggande 
geometriska figurer (Figur 4.58).  
 
 
 
 
 
 
 

MAr1:1 Jämföra areor genom att                 
räkna rutor 
Åk 5 93% 
Åk 6 94% 
Åk 7 93% 

MAr1:2 Bestämma parallelltrapet-
sets area med hjälp av rutor. 

Åk 5 34% 
Åk 6 45% 
Åk 7 48% 

MAr1:5 Rita en Figur med dubbel 
arean 

Åk 5 49% 
Åk 6 57% 
Åk 7 55% 

 

MAr1:4 Beräkna arean av en rek-
tangel, kända sidor 

Åk 5 75% 
Åk 6 82% 
Åk 7 81% 

MAr1:2 Bestämma en area genom 
att jämföra Figurer. 

Åk 5 49% 
Åk 6 53% 
Åk 7 74% 
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Figur 4.58. Diagnos, Beräkning av area, MAr2 

Uppgifterna kan inte lösas direkt med en formel utan kräver att eleverna 
planerar sina beräkningar och ser enkla samband. Uppgifterna är inte svåra 
men kräver att eleven kan använda olika kunskaper tillsammans. Diagno-
sen gavs i årskurserna 7 och 8. 

Tabell 7  
Lösningsfrekvens i procent, MAr2. 
MAr 2 Uppg. 1 Uppg. 2 Uppg. 3 Uppg. 4 

 
Beräkna arean av en 
cirkel som är inskri-

ven i en kvadrat 

Beräkna arean av 
ett parallelltrapets 

Beräkna arean av ett 
parallelltrapets t.ex. 
med likformighet 

Beräkna arean av 
två halvcirklar och 

sedan ta differensen 
Årskurs 7 3 15 7 1 
Årskurs 8 46 26 15 17 

Bland förkunskaperna som krävs från tidigare årskurser återfinns konserve-
ring av area, begreppen symmetri och proportion samt likformighet (skala). 
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Dessa kunskaper krävs för att kunna förstå relationer mellan olika delar i 
figurerna och kunna utnyttja detta vid beräkningar av uppgifterna i diagno-
sen. 
I uppgift 1 krävs att eleven behärskar formeln π · r2 för cirkelområdets area 
och kan utläsa att cirkelns diameter är lika med den omskrivna kvadratens 
sida. 
Ett sätt att lösa uppgift 2 är att se att det går att dela upp parallelltrapetset i 
en parallellogram med basen 8 cm och en triangel med basen 2 cm. Däref-
ter kan formler för areaberäkning av dessa figurer användas. 
Den stora triangeln i uppgift 3 har arean 56 cm2 eftersom basen är 8 cm och 
höjden 14 cm. Med hjälp av likformighet går det att se att topptriangeln 
ECD är en förminskning av den stora tringeln i skala 2:1. Eleverna bör ha 
arbetat med skala på mellanstadiet och detta utgör alltså en nödvändig för-
kunskap. Geometri handlar initialt bland annat om att kunna vrida och 
vända på figurer, ofta mentalt i huvudet. I detta fall kan man vika figuren 
över sträckan ED (eller mäta höjderna) för att se att sträckan delar höjden 
mitt itu och att det ryms fyra små trianglar i den stora triangeln.  
Uppgift 4 löses genom att den stora halvcirkels area och den lilla halvcir-
kelns area räknas ut. Därefter subtraheras den mindre arean från den större. 
Lösningsfrekvenserna (Tabell 7) visar här att eleverna i maj månad i års-
kurs 7 ännu inte behärskar de areabegrepp som diagnosen testar. I slutet av 
årskurs 8 är det fortfarande alldeles för få elever som löser dessa uppgifter. 
Det centrala innehållet i årskurserna 7 – 9 kan tolkas som att det testade 
innehållet ska ingå. Eleverna ska klara dessa uppgifter i årskurs 8 eftersom 
de även ska behärska volymberäkningar i årskurs 9:  

• Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos 
dessa objekt. 

• Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning 
och förstoring av två- och tredimensionella objekt. 

• Likformighet och symmetri i planet. 

• Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, 
samt enhetsbyten i samband med detta. 

• Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltig-
het. (Lgr11) 
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4.4.7 Sammanfattning mätning. 
Av detta avsnitt framgår att även mätning inom geometrin går att struktu-
rera med hjälp av didaktisk ämnesanalys för att på så sätt rita ett slags di-
daktisk karta över det matematiska landskapet. 
För att kunna beräkna olika areor, likt dem i diagnos MAr2, krävs flera 
olika förkunskaper för detta område. Figur 4.59 nedan visar ett översiktligt 
strukturschema/en didaktisk karta.   
 
 

 
Figur 4.59. Strukturschema/Didaktisk karta, Beräkning av längd och area. 

Även diagnoserna inom mätning har getts till elever i olika årskurser för att 
kunna avgöra när elever klarar uppgifterna. En intressant iakttagelse är att 
lösningsfrekvenserna, även när de är relativt låga, för många av uppgifterna 
är lika i flera på varandra följande årskurser. Detta torde betyda att elever-
nas kunskaper inte utvecklas utan specifik undervisning.  
Uppgifterna i MAr2 visar att för att komma vidare inom geometri och lösa 
problem krävs att eleven kan såväl arbeta med förmågorna som vidareut-
veckla sina förmågor. För att göra detta krävs emellertid att eleven behärs-
kar ett antal grundläggande begrepp och formler för areaberäkning, samt att 
de behärskar de aritmetiska beräkningar som ingår. 

Mätandets idé 
Informell mätning  

Uppskattning 
av sträckor 

Inledanande beräkning av  
t.ex. omkrets 

Längdmätning av sträckor 
med standardmått 
m, dm, cm, mm 

Beräkning av areor 

Enhetsbyte area 

Areamätning med 
hjälp av rutnät 

Uppskattning 
av areor 

Inledande area-
beräkning 

Beräkning av längder 

Enhetsbyte längd 
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Utvecklingen har kunnat följas med utgångspunkt i mätandets idé inom 
längdmätning. I mätandets ide ingår att man vet att det går att på något sätt 
mäta, använda en referent för att jämföra och att det sedan finns standard-
enheter. Nästa steg utgörs av grundläggande areamätning, vilket följer 
samma utvecklingsmönster. Areamätning börjar med att man täcker en yta 
med kända areaenheter, ett rutmönster, och därmed grundlägger förståelsen 
för att sedan övergå till areaberäkningar med hjälp av formler  

4.5 Avslutande kommentarer  
Som nämnts ligger didaktiska ämnesanalyser till grund för såväl konstrukt-
ionen av Diamantdiagnoserna som tolkningen och presentationen av elev-
resultaten. Analyserna utgör en del i en didaktisk ämnesteori och har till 
uppgift att synliggöra de didaktiska samband mellan begrepp och aspekter 
av begrepp som lärare behöver behärska och kunna beskriva. De struktur-
scheman som konstruerats beskriver en kunskapsdomän, skolans matema-
tik, ur ett lärandeperspektiv.  
Vid en sådan analys av matematiken synliggörs strukturellt vilka olika 
aspekter av ett begrepp en individ behöver förstå för att kunna sägas be-
härska begreppet. Här har dessa begreppsstrukturer konkretiserats med 
hjälp av kriterieuppgifter. Den didaktiska ämnesanalysen har alltså resulte-
rat i diagnoser och strukturscheman som täcker centrala aspekter av olika 
begrepp och i resultatscheman som utgör ett tolkningsunderlag för elever-
nas diagnosresultat, såväl individuellt som på gruppnivå. 
Ett syfte med föreliggande studie är att visa hur ett teoretiskt instrument 
kan användas på det här sättet. Självklart är det då viktigt att i rimlig me-
ning validera de gjorda analyserna, att visa att analyserna inte bara ”är 
tagna ur luften”. En sådan validering måste grundas i empiri och här spelar 
ovan presenterade resultatscheman en avgörande roll. Analyserna har gett 
upphov till strukturscheman, som i sin tur kan jämföras med resultatsche-
man. Att ökad komplexitet enligt analyserna speglas i sjunkande lösnings-
frekvenser är i den här meningen en indikation på att analyserna är kor-
rekta. Validiteten stärks ytterligare av att de relativa lösningsfrekvenserna 
genomgående är oberoende av gruppstorlek; Tendenserna är desamma på 
klass-, skol- och kommunnivå. 
Diamantdiagnosernas uppbyggnad innebär att den elev som klarar alla 
uppgifter på en diagnos, kan anses behärska begreppet på den kognitiva 
nivå som testas. I detta kapitel har datainsamlingen från kartläggningar med 
diagnoserna redovisats. Genom att analysera lösningsfrekvenser för de 
olika uppgifterna har det gått att följa elevernas kunskaper, när det gäller 
olika aspekter av ett begrepp, aspekter som är centrala för att, i rimlig me-
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ning, behärska begreppet. Lösningsfrekvenserna minskar succesivt när ett 
begrepp fördjupas, vilket innebär att färre elever förstår dessa aspekter av 
begreppet. När ytterligare en aspekt av begreppet tillkommer innebär det 
således en innehållslig fördjupning som inte är helt enkel för eleven. Det 
som vid analysen har visat sig vara en central aspekt av begreppet, har ge-
nom denna tendens i lösningsfrekvenserna, visat sig vara aspekter som ele-
verna inte alltid har förstått. 
Den ursprungliga tanken vid konstruktionen av Diamantdiagnoserna var att 
det skulle vara möjligt att följa kunskapers utveckling och fördjupning för 
enskilda elever. Genom denna studie av den innehållsliga strukturen och av 
lösningsfrekvenser för de olika uppgifterna växer det fram en bild av hur 
progression inom de olika delområdena uppfattas och förstås av elever.  
Grundtanken med att analysera matematiska begrepp som används inom 
skolan didaktiskt är att göra delarna i en helhet, ett begrepp, transparanta. 
Genom den didaktiska ämnesanalysen bryts grundläggande matematiska 
begrepp ner i avsikt att med viss precision kunna beskriva vilka aspekter av 
begreppet som behövs för att behärska det i olika sammanhang. I skolan 
använder eleverna olika förkunskaper, olika aspekter av begrepp, när de 
ska utveckla sitt matematiska kunnande eller sina matematiska förmågor. 
En avsikt här är att synliggöra dessa förkunskaper för lärare så att de i sin 
undervisning, explicit, kan uppmärksamma dem och planera sin undervis-
ning utifrån ett medvetet didaktiskt perspektiv. Eleverna kommer på sikt att 
använda sina olika förkunskaper i nya sammanhang när de utvecklar sitt 
matematiska kunnande. 
Resultatet av den didaktiska ämnesanalysen kan jämföras med den beskriv-
ning som Wilkerson-Jerde och Wilensky (2011) gör av hur matematiker 
utvecklar matematik. De beskriver vilka metoder som används och hur ma-
tematiker agerar när de löser problem eller konstruerar bevis. En duktig 
matematiker har förmåga att känna igen liknande problem eller analoga 
bevis, vilka de kan bryta ner i delar, för att sedan sammanfoga de olika de-
larna på ett nytt sätt. I artikeln beskriver Wilkerson-Jerde och Wilensky, 
utifrån hur matematiker resonerar kring nytt innehåll, ett ramverk för hur 
matematiska kunskaper utvecklas: RACUM (Resources and Acts for Con-
structing and Understanding Mathematics). De betonar också användbar-
heten av detta ramverk för undervisning som “[provides] students experi-
ences with and opportunities for the deconstruction and coordination of 
mathematical recourses”.
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5 Kartläggning	   av	   elevers	   matematikkunskaper	   i	  
grundskolan 

I detta kapitel beskrivs hur Diamantdiagnoser har använts vid kartläggning 
av elevers matematikkunskaper och en del resultat presenteras. Vid jämfö-
relse av resultaten i ett antal kommuner framträder likheter i såväl lösnings-
frekvenser som mönster över hur eleverna behärskar olika begrepp. Resul-
taten av dessa kartläggningar förstärker därför trovärdigheten hos de struk-
turscheman som konstruerats på basis av den didaktiska ämnesanalysen. Ett 
par kommuner har gjort upprepade kartläggningar och samtidigt satsat på 
kompetensutbildning av lärarna. På så sätt har resultaten kunnat användas i 
skolutvecklingssyfte. 
Av internationella och nationella kunskapsutvärderingar framgår att 
svenska elevers matematikkunskaper är relativt låga, men enligt min erfa-
rehet funderar den enskilde läraren sällan på dessa förhållanden i relation 
till de egna eleverna. De ställer inte frågan: Hur förhåller sig mina elevers 
kunskaper till nationella och internationella mätningar? Lärarens uppfatt-
ning om de egna elevernas kunskaper och den egna undervisningen stäm-
mer många gånger inte överens med den övergripande bilden, utan lärare 
överskattar lätt sina egna elevers prestationer och resultat. Syftet med att 
göra kartläggningar med Diamantdiagnoser är att komma ner på individ-
nivå avseende specifikt och betydelsefullt innehåll. Det går att systematiskt 
kartlägga vad elever kan och ännu inte kan. På detta sätt synliggörs orsa-
kerna, till de resultat som lyfts fram på nationell nivå, för såväl lärare och 
rektorer som för tjänstemän på olika nivåer i utbildningssystemet. Därför 
fick dessa kartläggningar namnet Att våga se – för att kunna ta ansvar. 
I samband med att resultaten av olika kunskapsutvärderingar presenterades 
i landet, önskade flera kommuner utveckla matematikundervisningen för att 
förbättra elevernas resultat. Dessa utvecklingsarbeten kom att se olika ut i 
de olika kommunerna. Gemensamt var dock att arbetet startade med en 
kartläggning av elevernas matematikkunskaper med hjälp av Diamantdia-
gnoserna. Kartläggningen följdes sedan upp av kompetensutveckling för 
lärarna i olika former. Några kommuner valde sedan att upprepa kartlägg-
ningen för att kunna följa hur elevernas matematikkunskaper utvecklades. 
Dessa kartläggningar har gjort det möjligt att jämföra lösningsfrekvenserna 
för olika uppgifter i olika kommuner. De mönster som då framträder, med 
sjunkande lösningsfrekvenser när aspekterna av ett begrepp fördjupas, ser 
likadana ut i kommunerna. Dessa studier av lösningsfrekvenser är intres-
santa i sig, men är också ett sätt att validera de gjorda analyserna. Ser 
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mönstren likadana ut i de olika kommunerna stärker detta validiteten av de 
strukturscheman som analysen resulterat i. 
Efter olika fortbildningsinsatser i ett antal kommuner går det, med hjälp av 
elevresultat, också att se att analysen är relevant när det gäller undervis-
ningen, vilket, även det, stärker den didaktiska ämnesanalysen. Syftet med 
att redogöra för olika kartläggningar i detta avsnitt är att i avsnitten 5.1 och 
5.2 exemplifiera hur diagnosmaterialet kan användas och att i 5.3 säga nå-
got om tillståndet i landet när det gäller elevers matematikkunskaper. Det 
går även med hjälp av didaktisk ämnesanalys kombinerad med mätinstru-
mentet Diamant att med relativt stor säkerhet visa vari bristerna består och 
säga något om orsakerna till dessa. Denna kunskap ger förutsättningar för 
att också kunna åtgärda bristerna. 

5.1  Kartläggning i olika kommuner 
Denna forskningsstudie är starkt kopplad till utvecklingsarbeten i ett tiotal 
kommuner. Kartläggningar har genomförts i flera olika kommuner, i skol-
områden och på enskilda skolor. Omfattningen framgår av Bilaga 2. I detta 
avsnitt beskrivs hur kartläggningarna har genomförts och resultat från olika 
kommuner jämförs. Matematikinnehållet omfattar aritmetik, inklusive rat-
ionella tal, vilket omfattar centrala områden inom den grundläggande ma-
tematiken. De elever som kartlagts har läst enligt Lpo 94. Innehållet som 
testas är emellertid detsamma i nuvarande kursplan. 
Den första kartläggningen gjordes under våren 2008 i Uppsala kommun, 
där skolchef och områdeschefer direkt var positiva till en kartläggning. 
Uppsala kommun nämns här beroende på att arbetet där varit öppet och 
presenterats i pressen i olika sammanhang. Ett exempel på detta är (Selin, 
2009). Kartläggningen var ett led i kommunens utvecklingsprojekt och re-
sultaten används även i denna forskningsstudie. Beskrivningen av hur kart-
läggningen genomförts i Uppsala är tillämpligt för övriga kartläggningar 
som gjorts. 
Kartläggningen omfattade årskurserna F till och med 8 och gjordes under 
månaderna april och maj 2008. Syftet med utvecklingsprojektet beskrevs i 
den information som gick ut till skolorna och lärarna från den centrala skol-
förvaltningen: 

[att] använda Diamantdiagnoserna för att ta reda på var eleverna befinner sig i sin 
matematikutveckling. Det övergripande syftet är att kommunens elever ska bli 
bättre i matematik. [...] Resultatet av diagnoserna kommer att analyseras på såväl 
skolnivå som kommunal nivå. Utifrån resultaten kommer förslag på 
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• Kompetensutveckling för att ge lärarna möjlighet att följa upp diagnoserna med 
åtgärder på klass- och elevnivå 

• Mer omfattande kompetensutveckling av lärare i form av poängkurser. 

Planen som Grundskolans utvecklingsenhet i Uppsala hade, var att såväl 
kompetensutveckling som poängkurser skulle organiseras i samverkan med 
Uppsala universitet och Regionalt utvecklingscentrum, vilket också gjor-
des.  
Denna första kartläggning blev ett omfattande projekt eftersom kommunen 
är stor och har många skolor och elever. Uppsala är Sveriges fjärde största 
kommun och även fjärde störst avseende antalet elever i grundskolan. Un-
der läsåren 2007/08 – 2011/12 fanns ungefär 15 000 elever i den kommu-
nala grundskolan fördelade med viss variation på de olika årskurserna. An-
talet elever i fristående grundskolor var samtidigt cirka 3 000.  Andelen 
elever med utländsk bakgrund var under denna period ungefär 25%, att 
jämföras med rikets cirka 20%. Antalet kommunala skolor var under dessa 
år cirka 60 stycken. De olika kartläggningarna i Uppsala har endast gällt de 
kommunala grundskolorna.  
Ett projekt av denna storlek kräver en väl strukturerad organisation för att 
kunna genomföras. På varje skola utsågs därför en lärare som var skolsam-
ordnare för arbetet på skolan och kontaktperson för kommunens ut-
vecklingsledare och forskarna. Dessa kontaktpersoner fick noggrann in-
formation om hur kartläggningsarbetet skulle genomföras. 

5.1.1 Val av diagnoser  
Sammanlagt valdes 24 diagnoser ut, vilka omfattar områdena aritmetik, 
bråk, decimaltal, procent samt rötter och potenser. Diagnoserna gavs i 9 
årskurser (F – 8) och i varje årskurs gavs mellan en och sex olika diagno-
ser. Till varje diagnos sattes tidsramar på mellan 3 och 10 minuter. En del 
av diagnoserna gavs i flera årskurser och valdes på ett sådant sätt att det 
skulle gå att se hur en kunskap fördjupas och utvecklas från årskurs till års-
kurs. Resultatet kunde därför även sammanställas i sambandsanalyser som 
gör det möjligt att studera kunskapsutveckling och effekter av bristande 
förkunskaper.  
En del av diagnoserna har endast gjorts i en årskurs. Detta för att begränsa 
antalet diagnoser till en rimlig mängd per årskurs. En grundläggande idé 
med Diamant är att lärare, successivt och vid behov, ska kunna använda en 
eller flera diagnoser för att följa sina elevers kunskapsutveckling. En över-
siktlig utvärdering av detta slag blir på så sätt en inkörsport till ett mer sys-
tematiskt diagnostiseringsarbete och samtidigt ett led i en kvalitetssäkring 
av undervisningen. 
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För att diagnostisera området Grundläggande Aritmetik, användes 14 dia-
gnoser från Diamantmaterialet. Dessa diagnoser är inte oberoende av 
varandra utan ingår i en kunskapsstruktur. 
Diagnoserna genomfördes av den enskilda klassens lärare, som också förde 
in resultaten på digitala blanketter. Diagnoserna, de digitala blanketterna 
och detaljerade anvisningar om hur diagnoserna skulle genomföras och 
bokföras fanns att hämta via kommunens lokala nätverk. Skolsamordnaren 
ansvarade för att diagnoserna genomfördes och för att resultatet samlades 
in i en så kallad Skolbok (de samlade digitala blanketterna samt några be-
räkningsdelar) och skickades till grundskolans utvecklingsenhet. Ut-
vecklingsledaren svarade på lärarnas frågor såväl om diagnoserna som om 
hur resultaten skulle fyllas i på den digitala blanketten. De vidarebeford-
rade information om skolor, klasser med mera samt samlade in skolornas 
resultat och skickade in alla data. Dessa data sammanställdes, resultaten 
analyserades och tolkades och återfördes sedan till skolorna.  
Nedan följer vilka diagnoser som användes inom aritmetik och i vilka års-
kurser de genomfördes framgår av Tabell 8. 
• AF    Förberedande aritmetik 
• AG1 Addition och subtraktion inom talområdet 1 – 9  
• AG2 Addition och subtraktion inom talområdet 10 -  19, utan tiotals övegång  
• AG3 Addition och subtraktion inom talområdet 10 – 19, med tiotalsövergång  
• AG4 Addition och subtraktion inom talområdet 20 – 99, med och utan tiotals- 

         övergång  
• AG5 Räknesättens innebörd, addition och subtraktion   
• AG6 Multiplikation av ental upp till 100 (multiplikationstabellen) 
• AG7 Generaliserad multiplikationstabell  
• AG9 Räknesättens innebörd, multiplikation och division 
• AS2 Subtraktion av två tal i talområdet 0–999 
• AS3 Addition och subtraktion; textuppgifter 
• AS4 Multiplikation där ena faktorn är ensiffrig inom talområdet 0–999 
• AS5 Division där nämnaren (divisorn) är ensiffrig inom talområdet 0–999 
• AS6 Multiplikation och division; textuppgifter 

Tabell 8  
Diagnoser inom området grundläggande aritmetik samt de årskurser de genomfördes i, Uppsala 2008. 

Åk AF AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 AG7 AG9 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 
F x              
1  x x            
2   x x  x         
3    x x x x        
4    x x  x    x    
5       x x x x    x 



KARTLÄGGNING AV ELEVERS MATEMATIKKUNSKAPER I GRUNDSKOLAN 

165 

6        x  x  x x  
7            x x  
8             x  

 
Förutom den grundläggande aritmetiken kartlades elevers kunskaper inom 
Rationella tal, alltså tal i bråkform och tal i decimalform. Även kunskaper 
inom den utvidgade aritmetiken såsom procent, rötter och potenser, testa-
des i årskurs 8. Detta tas inte upp här. 
De diagnoser som användes inom Rationella tal följer nedan och i vilka 
årskurser de genomfördes framgår av Tabell 9. 
• Delområdet BD (RB)∗ omfattar följande nio diagnoser: 
• BD1 (RB1) En del av en hel 
• BD2 (RB2) Flera delar av en hel 
• BD3 (RB3) Del av ett antal 
• BD4 (RB4) Bråk som tal 
• BD5 (RB5) Taluppfattning av bråk 
• BD11 (RD4) Addition och subtraktion av tal i decimalform 
• BD12 (RD5) Multiplikation och division av tal i decimalform 
• BD13 (RB6)Addition och subtraktion av tal i bråkform 
• BD14 (RB7) Multiplikation och division av tal i bråkform 

∗ Beteckningen BD byttes till RB och RD vid revideringen. 
Tabell 9  
Diagnoser inom området bråk, samt de årskurser som de genomfördes i, Upp-
sala 2008. 
Åk BD1 BD2 BD3 BD5 BD6 BD11 BD12 BD13 BD14 
4 x x        
5   x       
6    x x     
7     x x x   
8        x x 

Det finns ingen direkt koppling av diagnoserna till olika årskurser. Valet av 
diagnoser i de olika årskurserna gjordes därför utgående från samtal med 
lärare under utvecklings- och konstruktionsarbetet med Diamantmaterialet. 
Med hjälp av diagnoserna inom ett område, till exempel aritmetik, och ett 
strukturschema över området, har lärare i grupper eller enskilt vid många 
tillfällen fyllt i vilken årskurs de anser att eleverna bör behärska det inne-
håll som de olika diagnoserna prövar. När det gäller den grundläggande 
aritmetiken råder det god koncensus bland lärare när det gäller att koppla 
samman diagnoser och årskurser. 
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5.1.2 Konstruktion av instrument för datainsamling.  

I Skolverkets Diamantmaterial fanns endast resultatblanketter att skriva ut i 
pappersform och därefter fylla i. Nya digitala blanketter för resultatin-
samlingen och resultatredovisningen behövde därför utvecklas. Resultat-
blanketterna konstruerades i Excell, ett val som gjordes för att programmet 
är användarvänligt för lärarna att fylla i och allmänt tillgängligt.  
Vid konstruktionen av dessa digitala blanketter togs en del grundläggande 
beslut. Strukturen skulle vara densamma som på de ursprungliga blanket-
terna, som skapats åt Skolverket och som finns på deras hemsida. Dessa 
blanketter möjliggör för läraren att tolka resultat på såväl individ- som 
gruppnivå. Det går att följa hur varje elev har lyckats med de olika uppgif-
terna och det är även möjligt att på gruppnivå se om det är någon uppgift 
som få elever klarar att lösa. 
De insamlade resultaten skulle sedan generera olika typer av information 
på elev- och gruppnivå. Lösningsfrekvens per uppgift eller uppgiftsgrupp 
ger information om i vilken utsträckning elever kan lösa den specifika upp-
giften, alltså en aspekt av ett begrepp. Elevresultat på hela diagnosen ger 
information om i vilken grad eleven har abstraherat begreppet, alltså be-
härskar de olika aspekter av begreppet som testats. 
De data som genererades var av tre typer: 

• Lösningsfrekvens per uppgift, som ger information om vari elevernas 
eventuella brister består. Läraren kan utgående från resultaten sedan 
planera sin undervisning på gruppnivå.  

• Elevresultat per diagnos, som ger information om i vilken grad ele-
ver behärskar begreppet som testas.  Elevresultaten visar således hur 
stor andel av eleverna som kan anses ha nått ett visst kunskapskrav.  

• Sambandsanalyser: Diagnoserna är uppbyggda utifrån en förkun-
skapsstruktur utgående från vilka förkunskaper inom ett eller flera 
områden som behövs för en viss aspekt. Genom att jämföra resultat 
på speciella uppgifter från flera olika diagnoser går det, med hög 
precision, att se vilka förkunskaper som saknas inom klas-
sen/gruppen eller skolan och på så sätt se vari elevernas brister be-
står, för att därefter kunna vidta riktade stödåtgärder.  

Instrumentet som använts för datainsamling har fungerat och idag finns 
inom diagnosområdena Aritmetik och Rationella tal över 1 500 000 speci-
fika resultat på elevnivå från åk 1 till årskurs 9, data sammanställd i tre re-
dovisningsformer och på fyra olika nivåer. Inom diagnosområdena Mätning 
och Geometri finns data bearbetade på motsvarande sätt av ytterligare drygt 
750 000 resultat på elevnivå (Bilaga 2). 
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5.1.3 Genomförandet av kartläggningen 
Andelen elever som genomförde diagnoserna varierar mellan 85% och 90% 
per skola. I de senare årskurserna var andelen något lägre. I de deltagande 
klasserna deltog alltså i stort sett alla elever. Bortfallet gällde till exempel 
vissa elever, där läraren ansåg att innehållet låg i överkant av vad man 
kunde förvänta sig av elever i just denna årskurs. En annan del av bortfallet 
gällde elever som varit sjuka under en litet längre period av den tid då dia-
gnoserna genomfördes. I årskurs 8 var antalet elever som genomförde dia-
gnoserna endast 66%. Skälet till det är att lärarna ansåg att några av dia-
gnoserna var för svåra och mätte sådant som de inte ansåg att elever be-
hövde kunna på våren i årskurs 8. Med facit i hand kan man dock konsta-
tera att innehållet i dessa diagnoser, enligt Lgr11:s kursplan och centrala 
innehåll, hör hemma där. 
En teknisk detalj var hur elevnamnen skulle hanteras. Den enskilda elevens 
specifika resultat är av största intresse för klassens lärare som ansvarar för 
undervisningen. För den övergripande kartläggningen fanns inget intresse 
av att ha elevernas namn på resultatblanketterna. Lärarens namn på blan-
ketten var emellertid nödvändigt att ha för att kunna ta kontakt och ställa 
frågor om något var oklart. Inga namn fanns dock med vid analysarbetet. 
På två månader organiserades och tolkades data från 60 skolor, med elever 
från förskoleklass till årskurs 8, där varje klass oftast hade genomfört 4 - 6 
diagnoser. Antalet elever var ca 1500 per årskurs. 
I början av höstterminen presenterades resultaten för kommunledning, rek-
torer och kontaktpersoner. Varje skola fick en mängd information, grundad 
på data, som beskrev skolans elevers matematikkunskaper inom aritmetik. 
Varje skola/rektor fick en för skolan anpassad resultatpärm, kallad skol-
pärmen, (Figur 5.1) samt ett USB-minne med beskrivningar av hur ana-
lyserna gjorts och resultatsammanställningar för just deras skola. I pärmen 
fanns: 

1. En beskrivning av diagnoserna och hur analyser av diagnosresultaten 
gått till (ca 50 sidor, samma för alla). 

2. En unik skolanalys av resultaten på olika nivåer för varje skola (60 
stycken, ca 25 sidor per skola). 

3. En kommunanalys  
4. Sambandsanalyser  
5. Nästa steg i form av förslag på hur resultaten kan utnyttjas för att 

komma vidare med matematikundervisningen på skolan.  
Samma information lämnades även till kommunledning, som fick resulta-
ten och analyserna för samtliga skolor. 
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Figur 5.1 Skolpärmar till Uppsala kommun 2008. 

Lärarna i Uppsala utsattes i och med den här utvärderingen för en gransk-
ning av ett slag, som tidigare inte förekommit i kommunen och troligen inte 
i Sverige över huvud taget. En sådan granskning kan kännas obehaglig och 
resultat och beskrivning hanterades med hänsyn till detta. Så här i efterhand 
står det klart att lärarna reagerade professionellt. De vågade se – och de tog 
ansvar. Att eleverna i en viss klass inte lyckades lika bra som elever i andra 
klasser eller andra skolor, ska inte tolkas som att de aktuella lärarna har 
gjort ett mindre bra arbete. Det finns en rad andra, mer sannolika skäl till 
detta, såsom att eleverna kommit till klassen med mindre bra förkunskaper, 
att resurserna varit otillräckliga eller att läraren inte har adekvat utbildning 
för att undervisa i matematik. Ett mindre bra resultat i en klass eller årskurs 
är hela skolans ansvar och bör diskuteras i relation till på skolan aktuella 
förhållanden.  

5.1.4 Bearbetning av resultat 
När resultaten presenterades betonades att det inte skulle ske någon jämfö-
relse mellan skolor, eftersom skolor kan ha helt olika förutsättningar. Ett 
resultat behöver emellertid jämföras med någon norm, i detta fall de sam-
manställda kommunresultaten. 
I ett dokument på 50 sidor, som skolorna fick, beskrevs vad respektive dia-
gnos mäter och hur analysen av resultaten gått till. Detta för att lärare och 
skolledning skulle förstå tankarna bakom analysen. Resultaten hade tolkats 
i relation till läroplanen och kursplanen. I beskrivningen av hur analysen av 
diagnosresultaten gått till, gjordes en jämförelse mellan resultaten på tre 
inte namngivna skolor. Avsikten med denna jämförelse var att visa på 
skillnader som framträder när resultaten analyseras. Informationen kan an-
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vändas som bas för en kvalitetshöjning när det gäller såväl planering som 
undervisning. 
I den unika skolanalysen för samtliga 24 diagnoser, beskrevs skolans resul-
tat per årskurs och diagnos. Läraren kunde sedan fundera över sin klass re-
sultat i relation till vad som är rimligt resultat, och till skolans resultat och 
resultaten i kommunen som helhet. 
Vid analyserna var det skolans resultat som beskrevs, eftersom det är rektor 
som har det övergripande ansvaret för den undervisning som bedrivs. Be-
skrivningen riktade sig alltså till skolans lärare som grupp för att hjälpa 
dem att få syn på dagsläget och kunna ta det som utgångspunkt i kom-
mande utvecklingsarbeten. Det är en grannlaga uppgift att göra en analys 
av denna typ, som riktar sig till en enskild skola som inte är känd i detalj. 
En utgångspunkt måste vara några grundläggande antagande, till exempel 
att det på skolan finns någon form av gemensam planering som beskriver 
vad eleverna skall kunna i respektive årskurs. De resultat eleverna presterar 
i en årskurs, relateras därför i analysen till vad eleverna presterat i tidigare 
årskurser. Eftersom många olika faktorer inverkar på resultaten, utgår be-
dömningen för den enskilda skolan från en tänkt genomsnittsskola, och på 
skolan får man sedan tolka resultaten utifrån den lokala situationen.  
Hur diagnoserna valts och vilka kunskaper man kan förvänta sig efter olika 
årskurser beskrevs också i dokumentet. En förutsättning för korrekt tolk-
ning av resultatet är att lärarna har följt de instruktioner, till exempel tids-
gränser på AG-diagnoserna (Grundläggande aritmetik) som getts, annars 
blir tolkningen av resultaten på dessa diagnoser felaktig. Har eleverna fått 
för lång tid går det inte att bedöma om de har flyt i sitt räknande.   
Resultatanalysen av den förberedande diagnosen AF gjordes av Marie 
Fredriksson i en mastersuppsats (Fredriksson, 2009). Diagnos AF består av 
10 muntliga uppgifter som gavs i förskoleklassen. Syftet var att se vilken 
förförståelse eleven har inför arbetet med matematik i årskurs 1. Det Fred-
riksson kommer fram till är att de flesta elever, när de lämnar förskoleklas-
sen, har relevant förförståelse för att börja addera och subtrahera. Under de 
senaste tjugo åren har yngre barns förståelse av grundläggande begrepp 
inom matematiken ökat. Den satsning som gjorts på förskolans och försko-
leklassens didaktik har givet en bra utdelning. Det är därför förvånande att 
kartläggningarna visat att diagnosresultaten i årskurs 1 och årskurs 2 inte 
har följt med i utvecklingen. Möjligen behöver lärare i dessa årskurser 
bättre ta tillvara elevers goda förförståelse och bättre vidareutveckla deras 
nyfikenhet och det matematiska kunnande de har med sig.  
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5.1.5 Kartläggningsresultat i olika kommuner 
Kartläggningar genomfördes, som tidigare nämnts, i ett tiotal olika kom-
muner, vilket medförde att data från de olika kommunerna kunde jämföras 
för att studera om det fanns likheter och skillnader i elevers grundläggande 
matematikkunskaper. Ett annat syfte med detta var att få en uppfattning om 
ifall det fanns något i en kommun, i det här fallet Uppsala kommun, som 
påverkar resultaten, såsom socioekonomisk struktur eller kommunens lo-
kala styrning. Dessa breddade studier av fler kommuner, rektorsområden 
och skolor bekräftar vid jämförelse att resultaten från den inledande studien 
i Uppsala väsentligen är allmängiltiga. 
Nedan följer tabeller som visar jämförelser mellan kommuner. Det är lös-
ningsfrekvenser på uppgifter inom några centrala diagnoser: AG1, AG4, 
AG6, BD1, BD5, BD13 och BD14. Dessa diagnoser har valts för att de 
täcker hela grundskolan från årskurs 1 till och med årskurs 8. 
Av elevantalet, som syns i tabellerna, framgår att det är två större kommu-
ner, två mindre kommuner och ett skolområde inom en kommun, som jäm-
förs. Vidare framgår av tabellerna att lösningsfrekvensen på olika uppgifter 
är relativt lika i de olika kommunerna. Även mönstren i lösningsfrekven-
serna är i stort sett desamma. Vissa skillnader kan dock iakttas. 

Diagnos AG1, Årskurs 1 
Diagnos AG1 genomfördes i maj månad i årskurs 1 (.10.) Då anser de 
flesta lärare att eleverna ska behärska basfakta i addition och subtraktion 
inom talområdet 1 – 9. Att lösningsfrekvensen är högre för de första upp-
gifterna i diagnosen beror på att eleverna inte har abstraherat denna kun-
skap och använder mindre lämpliga strategier. Detta medför att de inte hin-
ner med, eller inte klarar, de sista uppgifterna. Vidare framkommer tydligt 
att lösningsfrekvensen för subtraktionsuppgifter är lägre än för additions-
uppgifter. Mönstret som framträder i lösningsfrekvenserna för denna dia-
gnos är detsamma i de undersökta kommunerna. 
Tabell 10. 

AG1, Additioner och subtraktioner inom talområdet 0-9. Jämförelse mellan kommuner. Lösningsfre-
kvens i procent. 
	   Uppgiftsstyp	   Kommun	  1	   Kommun	  2	   Kommun	  3	   Kommun	  4	   Kommun	  5	  

n=	   	   1590	   97	   207	   1096	   225	  
1a	   6	  +	  1,	  2	  +	  4	   91	  	   97	  	   85	  	   82	  	   95	  	  
1b	   9	  –	  1,	  8	  -‐	  6	   74	  	   76	  	   57	  	   55	  	   79	  	  
2a	   4	  +	  4,	  3	  +	  5	   78	  	   86	  	   59	  	   65	  	   86	  	  
2b	   8	  –	  4,	  9	  -‐	  4	   60	  	   69	  	   22	  	   39	  	   55	  	  
3a	   4	  +	  _	  =9	   43	  	   61	  	   15	  	   28	  	   37	  	  
3b	   8	  =	  2	  +	  _	   30	  	   44	  	   4	  	   17	  	   18	  	  
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Diagnos AG4, Årskurs 4  
Diagnos AG4 genomfördes i maj månad i årskurs 4 (Tabell 11). Enligt 
kunskapskraven i årskurs 3, alltså ett år tidigare, gäller att ”[e]leven kan 
använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesät-
ten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–19, samt för beräk-
ningar av enkla tal i ett utvidgat talområde”. Uppgifterna på diagnosen är 
generalisering av basfakta inom talområdet 1 – 19 och kan betraktas som 
enkla. Även på denna diagnos är lösningsfrekvenserna i stort desamma för 
kommunerna. Ett återkommande mönster är att lösningsfrekvensen för sub-
traktion är lägre än för addition. Det är också tydligt att eleverna har svå-
rare med tiotalsövergångar i uppgiftsgrupperna 4a och 4b.  
Tabell 11. 
AG4, Additioner och subtraktioner inom talområdet 20-99 med och utan tiotalsövergångar. Jämfö-
relse mellan kommuner. Lösningsfrekvens i procent. 
	   Upgiftsstyp	   Kommun	  1	   Kommun	  2	   Kommun	  3	   Kommun	  4	  	  	   Kommun	  5	  
n=	   	   1579	   85	   223	   960	   147	  
1a	   40+30	   87	  	   80	  	   86	  	   80	  	   82	  	  
1b	   70-‐20	   86	  	   85	  	   79	  	   78	  	   84	  	  
2a	   40+7	   88	  	   89	  	   83	  	   83	  	   84	  	  
2b	   68-‐8	   78	  	   75	  	   70	  	   66	  	   67	  	  
3a	   27+1	   80	  	   69	  	   71	  	   70	  	   78	  	  
3b	   38-‐2	   61	  	   46	  	   46	  	   47	  	   52	  	  
4a	   84+9	   51	  	   41	  	   34	  	   35	  	   44	  	  
4b	   63-‐8	   35	  	   23	  	   17	  	   21	  	   22	  	  

 
Diagnos AG6, Årskurs 5 
Diagnos AG6 genomfördes i maj månad i årskurs 5 (Tabell 12). De flesta 
lärare anser att eleverna då ska behärska multiplikationsfakta, alltså multi-
plikationstabellen. Enligt centralt innehåll för årskurserna 4-6, ska eleven 
vid slutet av årskurs 6 behärska ”centrala metoder för beräkningar med na-
turliga tal vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med 
skriftliga metoder och miniräknare”. För att nå kunskapskraven krävs att 
eleven behärskar multiplikationsfakta. Även på denna diagnos är lösnings-
frekvenserna i de olika kommunerna relativt lika och samma mönster fram-
träder. Uppgiftsgrupperna 1a, 1b, 2a och 3a har högre lösningsfrekvenser 
än uppgiftsgrupperna 2b och 3b, som innehåller uppgifter med 6-, 7-, 8- 
och 9-möten, vilka uppfattas som svårare av eleverna. 
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Tabell 12  
AG6, Multiplikationstabellen (munltiplikationsfakta). Jämförelse mellan kommuner. Lösningsfre-
kvens i procent. 
	   Uppgiftstyp	   Kommun	  1	   Kommun	  2	   Kommun	  3	   Kommun	  4	   Kommun	  5	  
n=	   	   1615	   70	   232	   933	   152	  
1a	   2∙6,	  6∙2	   96	  	   90	  	   94	  	   96	  	   94	  	  
1b	   4∙6,	  6∙4	   80	  	   60	  	   74	  	   72	  	   78	  	  
2a	   3∙8,	  8∙3	   82	  	   60	  	   75	  	   76	  	   84	  	  
2b	   6∙7,	  7∙6	   66	  	   34	  	   47	  	   51	  	   61	  	  
3a	   5∙4,	  4∙5	   82	  	   66	  	   72	  	   71	  	   80	  	  
3b	   7∙8,	  8∙7	   49	  	   14	  	   36	  	   38	  	   52	  	  

 

Diagnos BD1, Årskurs 4  
Diagnos BD1 (RB1) genomfördes i maj månad i årskurs 4 (Tabell 13). En-
ligt kunskapskraven i årskurs 3 gäller att ”[e]leven visar grundläggande 
kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar 
samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.” Diagnosen testar dessa 
inledande grunder av bråkbegreppet. Lösningsfrekvenserna är även på 
denna diagnos i stort sett lika i de olika kommunerna och ett tydligt möns-
ter framträder. På uppgifterna 3c, 6b och 6c är lösningsfrekvenserna betyd-
ligt lägre än på övriga uppgifter. Detta beroende på att dessa uppgifter tes-
tar fördjupade aspekter av bråkbegreppet där generalisering krävs. Dia-
gnosuppgifterna finns i Figur 4.7. 
 
Tabell 13 

BD1, En del av en hel. Jämförelse mellan kommuner. Lösningsfrekvens i procent. 

Uppgift	   Kommun	  1	   Kommun	  2	   Kommun	  3	   Kommun	  4	  
n=	   1417	   85	   222	   934	  
1a	   85	  	   91	  	   80	  	   81	  	  
1b	   89	  	   92	  	   78	  	   81	  	  
1c	   89	  	   91	  	   77	  	   80	  	  
2a	   89	  	   92	  	   84	  	   83	  	  
2b	   88	  	   89	  	   85	  	   82	  	  
2c	   92	  	   89	  	   88	  	   83	  	  
2d	   81	  	   79	  	   73	  	   72	  	  
3a	   84	  	   82	  	   78	  	   69	  	  
3b	   87	  	   81	  	   84	  	   75	  	  
3c	   48	  	   35	  	   35	  	   30	  	  
4a	   84	  	   84	  	   82	  	   75	  	  
4b	   82	  	   84	  	   82	  	   73	  	  
4c	   66	  	   69	  	   66	  	   58	  	  
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5a	   83	  	   94	  	   68	  	   75	  	  
5b	   76	  	   87	  	   58	  	   61	  	  
5c	   76	  	   75	  	   60	  	   63	  	  
5d	   82	  	   96	  	   64	  	   72	  	  
6a	   91	  	   94	  	   83	  	   86	  	  
6b	   44	  	   52	  	   35	  	   35	  	  
6c	   30	  	   18	  	   23	  	   24	  	  
7a	   57	  	   61	  	   40	  	   46	  	  
7b	   41	  	   47	  	   31	  	   27	  	  
7c	   51	  	   60	  	   40	  	   40	  	  

 

Diagnos BD5, Årskurs 6 
Diagnos BD5 (RB5) genomfördes i maj månad i årskurs 6 (Tabell 14). Då 
bör eleverna behärska bråkbegreppet och förstå aspekten bråk som tal. Dia-
gnosen testar grunderna när det gäller bråk som tal. Lösningsfrekvenserna i 
de olika kommunerna är relativt lika och samma mönster framträder. För 
uppgifterna 5a – 5c är lösningsfrekvenserna betydligt lägre än för övriga 
uppgifter. Uppgift 5a, 1 !

!
  och uppgift 5b 1 !

!
 testar egentligen definition-

en av tal i bråkform. Diagnosuppgifterna finns i Figur 4.13. 
Tabell 14  
BD5,	  Taluppfattning	  av	  bråk.	  Jämförelser	  mellan	  kommuner.	  Lösningsfrekvens	  i	  
procent.	  
Uppgift	   Kommun	  1	   Kommun	  2	   Kommun	  3	   Kommun	  4	  
n=	   1538	   958	   233	   119	  
1a	   77	  	   80	  	   82	  	   78	  	  
1b	   78	  	   81	  	   86	  	   78	  	  	  
1c	   78	  	   80	  	   84	  	   76	  	  
2a	   72	  	   76	  	   74	  	   	  81	  	  
2b	   73	  	   78	  	   75	  	   	  79	  	  
2c	   54	  	   49	  	   53	  	   42	  	  
3a	   72	  	   76	  	   77	  	   63	  	  
3b	   72	  	   76	  	   76	  	   65	  	  
3c	   66	  	   73	  	   71	  	   60	  	  
4a	   63	  	   65	  	   71	  	   55	  	  
4b	   64	  	   68	  	   72	  	   55	  	  
4c	   60	  	   61	  	   67	  	   51	  	  
5a	   9	  	   10	  	   10	  	   15	  	  
5b	   10	  	   11	  	   9	  	   14	  	  
5c	   7	  	   8	  	   6	  	   7	  	  

De fem ovan redovisade diagnoserna genomfördes i årskurserna 1– 6. Ne-
dan redovisas två diagnoser, BD13 och BD14, som testar räkning med tal i 
bråkform, och genomfördes i årskurs 8. 
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Diagnos BD13, Årskurs 8  
Diagnos BD13 (RB6) genomfördes i maj månad i årskurs 8 (Tabell 15). 
Diagnosen testar addition och subtraktion av tal i decimalform. Enligt 
centralt innehåll för årskurserna 7 – 9 ska eleven vid slutet av årskurs 9 be-
härska ”Reella tal deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och 
matematiska situationer”. För att göra det är det rimligt att eleverna kan 
utföra enkel bråkberäkning i slutet av årskurs 8. Lösningsfrekvenserna per 
uppgift visar ett tydligt mönster, som ser likadant ut i de olika kommuner-
na. Diagnosuppgifterna finns i Figur 4.16. 
Tabell 15.  
BD13,	  Addition	  och	  subtraktion	  av	  tal	  i	  bråkform.	  Jämförelse	  mellan	  kommu-‐
ner.	  Lösningsfrekvens	  i	  procent.	  
Uppgift	   Kommun	  1	   Kommun	  2	   Kommun	  3	   Kommun	  4	  
n=	   1498	   947	   234	   154	  
1a	   84	  	   82	  	   74	  	   94	  	  
1b	   84	  	   79	  	   73	  	   89	  	  
1c	   76	  	   72	  	   68	  	   86	  
2a	   46	  	   40	  	   24	  	   53	  	  
2b	   40	  	   33	  	   13	  	   33	  	  
2c	   33	  	   29	  	   12	  	   26	  	  
3a	   76	  	   68	  	   74	  	   82	  	  
3b	   81	  	   76	  	   74	  	   82	  	  
3c	   59	  	   45	  	   47	  	   66	  	  
4a	   46	  	   35	  	   28	  	   47	  
4b	   34	  	   22	  	   11	  	   23	  	  
4c	   24	  	   16	  	   7	  	   14	  	  

 

Diagnos BD14, Årskurs 8  
Diagnosen BD14 (RB7) genomfördes i maj månad i årskurs 8 (Tabell 16). 
Diagnosen testar multiplikation och division av tal i bråkform. Lösnings-
frekvenserna per uppgift visar ett tydligt mönster som ser likadant ut i de 
olika kommunerna. Detta stärker att diagnoserna som använts är allmängil-
tiga. Med hjälp av diagnoserna synliggörs huruvida eleven behärskar den 
specifika uppgiften, alltså en aspekt av begreppet. Diagnosuppgifterna 
finns i Figur 4.19. 
 
 
 
 



KARTLÄGGNING AV ELEVERS MATEMATIKKUNSKAPER I GRUNDSKOLAN 

175 

Tabell 16  
BD14,	  Multiplikation	  och	  divsion	  av	  tal	  i	  bråkform.	  Jämförelse	  mellan	  kommuner.	  Lösningsfre-‐
kvens	  i	  procent.	  
Uppgifter	   Kommun	  1	   Kommun	  2	   Kommun	  3	   Kommun	  4	  
n=	   1233	   902	   231	   147	  
1a	   67	   60	   61	   80	  
1b	   55	   48	   43	   70	  
1c	   44	   34	   26	   58	  
2a	   40	   34	   30	   51	  
2b	   44	   36	   35	   39	  
2c	   22	   16	   11	   25	  
3a	   36	   30	   27	   38	  
3b	   24	   17	   9	   27	  
3c	   23	   19	   10	   24	  
4a	   13	   10	   5	   18	  
4b	   19	   17	   10	   16	  
4c	   11	   9	   1	   11	  

 
Elevresultat per diagnos 
Lösningsfrekvensen för en hel diagnos ger information om i vilken grad 
eleven behärskar eller har abstraherat det begrepp diagnosen testar. De 
sammanställningar som gjorts innehåller information om huruvida eleven 
har alla rätt på diagnosen, nästan alla rätt eller för få rätt för att anses be-
härska begreppet. Avvikelserna mellan kommuner blir något större när man 
ser på resultaten på detta sätt (Tabell 17). AG–diagnoserna kan i vissa fall 
visa ett alltför bra resultat eftersom lärare inledningsvis inte förstod vikten 
av tidsaspekten för att testa om en elev har flyt i sitt räknande. 
I Tabell 17 redovisas andelen elever som har för få rätt på diagnoserna, 
alltså inte behärskar innehållet.  

Tabell 17  
Elever	  med	  för	  få	  rätt,	  alltså	  som	  inte	  behärskar	  begreppet	  som	  testas	  i	  diagnosen.	  Lösningsfre-‐
kvens	  i	  procent.	  
	   Kommun	  1	   Kommun	  	  	  2	  	   Kommun	  3	   Kommun	  4	  
AG1	  åk	  1	   44	  	  	  (n=1589)	   31	  	  	  (n=97)	   78	  	  	  (n=194)	   64	  	  	  (n=1096)	  
AG4	  åk	  4	   40	  	  	  (n=1557)	   51	  	  	  (n=81)	   60	  	  	  (n=204)	   59	  	  	  (n=960)	  
AG6	  åk	  5	   24	  	  	  (n=1589)	   57	  	  	  (n=70)	   40	  	  	  (n=219)	   36	  	  	  (n=933)	  
BD1	  åk	  4	   37	  	  	  (n=1451)	   32	  	  	  (n=85)	   54	  	  	  (n=203)	   49	  	  	  (n=934)	  
BD5	  åk	  6	   50	  	  	  (n=1494)	   	  	  	  82	  	  	  (n=131)	   41	  	  	  (n=219)	   45	  	  	  (n=902)	  
BD13	  åk	  8	   58	  	  	  (n=1491)	   	  	  	  65	  	  	  (n=152)	   81	  	  (n=	  236)	   67	  	  	  (n=948)	  
BD14	  åk	  8	   82	  	  	  (n=1466)	   	  	  	  80	  	  	  (n=147)	   94	  	  	  (n=217)	   90	  	  	  (n=956)	  
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Skillnader mellan skolor och klasser 
Bryter man sedan ner kommunresultaten till skolor eller klasser finns det i 
en del fall något större skillnader. Det är emellertid inte så enkelt att jäm-
föra skolor eftersom de kan ha olika antal elever. Har man en liten skola 
med få elever i årskursen, kanske under 20, så påverkas resultatet synbart 
av varje enskild elev. Några exempel på skillnader mellan skolor finns för 
årskurs 1 (Tabell 18), för årskurs 5 (Tabell 19), och för årskurs 8 (Tabell 
20). De skolor som jämförs har ungefär samma elevantal i de aktuella års-
kurserna. Nedan följer resultat på diagnoserna AG2, AG6 och BD 14 för 
två skolor inom samma kommun 

Diagnos AG2, årskurs 1  
Tabell 18.  

AG2, Additioner och subtraktioner inom talområdet 10-19, utan tiotalsövergång. Elever med 6 rätt på 
respektive uppgiftsgrupp. Lösningsfrekvens i procent. 
Uppgift  1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 

  Typ  7+10,10+5 18-10, 18-8 15+2 18-2 14+3 19-4 14+__=19 18=3+__ 
Skola A n=22 72 65 63 26 37 7 13 6 
Skola B n=34 59 37 41 13 15 6 6 2 

 
Diagnos AG6, årskurs 5 
Tabell 19.  

AG6, Multiplikationstabellen (multiplikationstabellen). Elever med 6 rätt på respektive upp-
giftsgrupp. Lösningsfrekvens i procent. 
Uppgift  1a 1b 2a 2b 3a 3b 
Typ  2∙6, 6∙2 4∙6, 6∙4 3∙8, 8∙3 6∙7 7∙6 5∙4, 4∙5 7∙8, 8∙7 
Skola C n=27 96 94 93 87 96 83 
Skola D n=42 98 80 80 60 84 44 

 

Diagnos BD13, årskurs 8 
Tabell 20.  

BD13/RB6, Adition och subtraktion av tal i bråkform. Elever med rätt på respektive uppgift. Lösnings-
frekvens i procent. (Diagnosuppgifterna finns i Figur 4.16.). 

Uppgift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Skola E 
åk1 

n=127 58 58 51 25 18 15 68 69 25 21 18 12 
Skola F  
åk1 

 n= 78 97 78 66 40 36 22 76 74 58 42 26 19 

Om man studerar resultaten på klassnivå kan det förekomma tydliga skill-
nader på samma skola, men mönstret som lösningsfrekvenserna visar ser i 
stort sett likadant ut från klassnivå till kommunnivå.  



KARTLÄGGNING AV ELEVERS MATEMATIKKUNSKAPER I GRUNDSKOLAN 

177 

Man kan sedan reflektera över varför det ser ut som det gör, att vissa 
aspekter av innehållet behärskas av färre elever oavsett klass, skola eller 
kommun. En gissning kan vara att det finns en tradition i undervisningen 
när det gäller dessa grunder inom matematiken eller att uppgifter i de läro-
medel som används ser likadana ut. Detta är dock en av de frågor som be-
höver studeras mer noggrant. 

5.2 Uppföljande kartläggning 
Några kommuner har valt att, i olika omfattning, göra om kartläggningen 
en eller två gånger. Det har då främst skett inom årskurserna F – 6 bero-
ende på att kommunen haft möjligheter att göra detta inom den statligt fi-
nansierade Läsa-, Skriva-, Räkna-satsningen. I utvärderingen av denna 
satsning (Skolverket, 2013c) finns följande att läsa;	  	   

[...] verksamhet som bedrivs enligt förordningen (2008:754) om statsbidrag för 
åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och 
räkna, nedan kallad förordningen. Uppdraget är givet i Regleringsbrevet 2011  

Under åren 2008 – 2012 har 1,5 miljarder kronor beviljats för att stärka arbetet 
med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. 

[...] 
Syftet med satsningen är att öka elevernas måluppfyllelse genom att förstärka ar-
betet med basfärdigheter i tidigare årskurser. Huvudmännen bedömer att framför 
allt elever i årskurs 1-3 i ökad omfattning når målen i svenska och matematik. För 
äldre elever, där åtgärderna i huvudsak inriktats mot elever i behov av särskilt 
stöd, är det färre som uppger ökad måluppfyllelse. En stor andel kan inte alls 
uppge om eleverna nått ökad måluppfyllelse. Så gott som alla huvudmän uppger 
att statsbidraget lett till förstärkning av redan pågående arbete, vilket är i enlighet 
med vad som anges i förordningen. Åtgärderna som statsbidraget finansierat har 
även möjliggjort delvis nya arbetssätt för lärarna. Sju av tio uppger att statsbidra-
get lett till ändrade arbetsmetoder. (s.1). 

Även om lärarna genom formativa test eller diagnoser fått reda på sina ele-
vers brister så är det inte givet att de åtgärdar problemen på ett sådant sätt 
att undervisningen förbättras. Detta är ett fenomen som beskrivs av Wiliam 
(2007) på följande sätt. 

Furthermore, even when teachers do manage to use information about students’ 
achievement to adjust or individualize their instruction, teachers may lack the 
ability to do so effectively.  …. Because the teachers not given the feedback from 
the expert system tended to re-explain how to do problems with the same algo-
rithms that had led to previous failure (Wiliam, 2007, s. 1061). 

Wiliams forskningsöversikt visar att det inte är så enkelt att förbättra elev-
resultat även om läraren blir medvetna om vari elevernas brister består. 
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Det blir tydligt i de olika kommunerna att kompetensutveckling är en lång 
process från ord till effekt. Som exempel kan Uppsala kommun tas, liksom 
projektet Utsikter i Helsingborg och Landskrona kommuner. I båda dessa 
fall har kommunerna öppet och i olika sammanhang beskrivet sitt arbete 
med att öka elevernas matematikkunskaper. 
Genom att upprepa en kartläggning i några årskurser och jämföra med re-
sultaten från tidigare kartläggningar går det att studera vad som har hänt 
med elevernas kunskaper. Detta är ett sätt att se om gjorda insatser leder till 
resultat. 

5.2.1 Uppsala 
Uppsala kommun har sedan 2006 satsat på matematik i grundskolan på en 
mängd olika sätt. De första åren anordnade kommunen en kompetensut-
bildningskurs för grundskolans lärare, ”Att följa och stödja elevers mate-
matikutveckling i skolår 4 – 9”. Lärarna fick söka till kursen och cirka 40 
lärare antogs varje år.  Kursen sträckte sig över hela läsåret med 8 heldags-
träffar med litteratur som skulle läsas och uppgifter som skulle genomföras 
i klassen mellan träffarna. Kursen behandlade grundläggande aritmetik in-
klusive rationella tal. Under tiden medverkade skolor och lärare i Uppsala 
kommun vid utprövning av Diamantdiagnoserna. Detta ledde till att kom-
munen beslutade att genomföra den första stora kartläggningen av elevers 
kunskaper med hjälp av Diamantdiagnoserna 2008. Diagnoser genomför-
des då i årskurserna F – 8. Uppföljande kartläggningar gjordes sedan 2010 i 
årskurserna F-5 och 2012 i årskurs 2 och årskurs 4, eftersom kommunen 
önskade följa upp elevernas kunskapsutveckling.  
Resultaten av kartläggningarna presenterades för tjänstemän på kommun-
nivå och för utvecklingsledare. Därefter följde en presentation under en 
halvdag för rektorer och en kontaktlärare från var och en av de cirka 60 
skolorna. Varje skola fick en pärm med resultat och analyser, samt ett 
USB-minne med samma innehåll. Detta beskrevs ovan i avsnitt 5.1.4. Där-
efter förväntades en uppföljning och diskussion på den enskilda skolan en-
ligt ”Nästa Steg”, en liten text som fanns i Skolpärmarna. Rektorerna fick 
på så sätt reella möjligheter att ta sitt ansvar och utveckla matematikunder-
visningen.  
Resultaten togs emot och användes olika på skolorna. Det har med tiden 
visat sig att rektors agerande i detta sammanhang hade stor betydelse för 
hur utvecklingsarbetet på skolan gestaltade sig. Rektors intresse och enga-
gemang är en förutsättning för att utvecklingsarbetet på en skola ska bli 
framgångsrikt (Fullan, 1995). Huvudsyftet med analysen av diagnosresulta-
ten är att synliggöra var problemen finns och ge verktyg och stöd vid plane-
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ring av den fortsatta undervisningen så att eleverna kan förbättra sina ma-
tematikkunskaper. 
Vid kartläggningarna blev det tydligt att lärare som arbetar med de yngre 
eleverna har ett stort ansvar i och med att de ska lägga en god grund i ma-
tematik. Genom sambandsanalyserna blev det även tydligt att bristande 
förkunskaper starkt påverkar det fortsatta matematikkunnandet. 
I de kvalitetsredovisningar som varje skola årligen lämnade in till kommu-
nen framgick det hur man funderade på de olika skolorna i Uppsala utifrån 
diagnosresultaten. Diamantdiagnoserna tog en naturlig plats i skolans ut-
vecklingsarbete och de kommunala utvecklingsledarna ansåg att en hel del 
åtgärder vittnade om att man på skolorna, generellt sett, varit modiga och 
vågat se bristerna.  
I samband med Skolverkets Läsa-, Skriva-, Räkna–satsning fick kommu-
nen möjlighet att starta ett nätverk som bestod av en resursperson från varje 
skola med årskurserna 1 – 6, samt två centralt placerade matematikutveck-
lare på halvtid. Matematikutvecklarna ledde arbetet i nätverket och ordnade 
träffar för resurspersonerna som även hade en central roll i kartläggningar-
na 2010 och 2012. Resurspersonerna utsågs av rektor och hade mandat att 
driva utveckling på skolan. De skulle även hjälpa till med implementering-
en av den nya läroplanen och kursplanen Lgr11. Rektor fick medel så att 
resursläraren även skulle få tid för inläsning av didaktisk litteratur för att 
höja nivån på matematikundervisningen. 
Efter den första kartläggningen 2008 togs ett antal olika initiativ på kom-
munal nivå för att kompetensutveckla lärare som undervisade i matematik. 
Kommunen fortsatte att ordna fortbildningskurser inom grundläggande 
aritmetik och geometri för grundskolans lärare samt speciella kurser för 
kommunens speciallärare. För lärare som inte hade utbildning i matematik 
beställde kommunen Lärarlyftskurser från Uppsala universitet. Lärare som 
sökte lärarlyftskurser i matematik under denna period beviljades endast 
dessa kurser.  
Uppsala kommun har alltså sedan höstterminen 2006 strategiskt arbetat 
med att öka måluppfyllelsen i matematik genom att fortbilda lärare och 
kartlägga elevers kunskaper i aritmetik, mätning och geometri. Vid 
redovisning av medel som kommunen tilldelats inom Skolverkets 
Matematiksatsningen 2009 skrev man från kommunen:  

Kartläggning med hjälp av Diamantdiagnoser inom geometri- och mätnings-
områdena genomfördes vårterminen 2009. Kartläggningen utgjorde ett mycket 
tydligt stöd. 
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Vid ett antal nätverksträffar som matematikutvecklarna i kommunen ord-
nade för resurslärare från de olika skolorna diskuterades resultaten och 
idéer för uppföljningsarbetet. Lärarna vittnade om att en större medveten-
het om matematikinnehållets struktur vuxit fram ute på skolorna. 
Efter den första utvärderingen 2008 ordnade kommunen en uppföljande 
kompetensutveckling för lärare, Att våga se – Vi följer upp aritmetikresul-
taten, under våren 2009. Kursen innehöll en fördjupning inom den grund-
läggande aritmetiken och genomfördes under tre halvdagar i olika grupper, 
åk 1 – 3 med ca 150 deltagare, åk 4 – 6 med 100 deltagare och åk 7 – 9 
med 40 deltagare. I inbjudan stod det:  

Flera av de brister som konstaterats är enkla att åtgärda under förutsättning att lä-
rarna har tillfredsställande kunskaper i matematikämnets didaktik. Nu erbjuds lä-
rarna en skräddarsydd utbildning som omfattar tre halvdagar. 

Under kursen diskuterades de mål inom aritmetik som eleverna ska nå i 
olika årskurser, vad det innebär att behärska det aktuella innehållet och hur 
undervisningen kan gå till. Vid slutat av kursen gjordes en utvärdering där 
lärarna ombads att svara på hur resultatet av kartläggningen med Diamant 
hade påverkat deras sätt att arbeta och vad de lärt sig som är användbart i 
det dagliga arbetet. Många av lärarna, oavsett i vilken årskurs de undervi-
sade, menade att kartläggningen med Diamantdiagnoserna hade varit en 
ögonöppnare för dem när det gäller matematikundervisningen och synen på 
elevernas matematikkunskaper. 
Lärare i åk 1 – 3 uttryckte att de nu insåg att de skulle ställa större krav på 
elever i lägre åldrar, att det är OK att kräva mer av eleverna, att våga åter-
uppta färdighetsträning av typ tabellträning och att dessa kunskaper är vik-
tiga. De tyckte vidare att diagnoserna hade hjälpt dem att se strukturen i 
matematiken och därmed få en genomtänkt struktur i undervisningen. Ge-
nom att de fått en djupare inblick i enskilda elevers kunnande, hade de 
också ett bättre underlag vid utvecklingssamtal. 
Deras syn på läromedel hade förändrats och de menade att de nu vågade 
vara mer kritiska till läromedel och inte låta dessa styra undervisningen. 
Detta hängde nära samman med att man på många skolor hade diskuterat 
en tydligare målinriktning för matematikundervisningen. De hade också 
blivit mer medvetna om vad som är viktigt att ta upp i undervisningen och 
även insett betydelsen av elevernas förkunskaper. Flera av lärarna menade 
att Diamantdiagnoserna hade gett dem underlag för att samtala om mate-
matik med eleverna. 
Lärare i årskurserna 4 – 6 sa att de arbetade mer målmedvetet och följde 
upp resultaten, att de hade fler genomgångar, och att de såg samband och 
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en kontinuitet på ett annat sätt. De uttryckte även att det kändes bra att veta 
att man kan ställa krav på eleverna och att nivån måste höjas. Vidare ut-
tryckte flera lärare att de nu förstod algoritmernas värde och uppbyggnad 
och hur man på ett tydligt sätt kan undervisa om dem. 
Här är några lärarröster:  

Blivit tydligare i min undervisning med mer fokus på målen för olika delmoment, 
har förstått färdighetsträningens betydelse.  

Ställer högre krav på eleverna. Gett mig vilja och stöd att ta större ansvar för ma-
tematiken.  

Ger mig en säkerhet att veta var eleverna befinner sig för att ha möjlighet att indi-
vidualisera.  

Jag är mer medveten om hur jag undervisar, hur jag använder matematiskt språk 
och vilket material jag använder, både jag och eleverna har förstått vad de ska 
kunna och vad jag ska undervisa om. 

Lärarna i årskurserna 7 – 9 tyckte att de hade fått bra redskap för tydlig 
uppföljning och att de nu vågade kräva mer av eleverna. Flera beskrev att 
det kändes skönt att veta att de kan fortsätta ställa krav på eleverna när det 
gäller kunskaper och på så sätt känner de sig tryggare i lärarrollen. Medve-
tenheten om elevernas brister och hur dessa kan åtgärdas sades också ha 
bidragit till en trygghet i undervisningen och att de fått stöd i hur viktigt det 
är att använda ett korrekt matematiskt språk. Dessa lärare vittnade även om 
att ämneslärarna hade fått igång en bra diskussion och att de insett vikten 
av att prioritera baskunskaper och att fånga upp elever i årskurs 7 med otill-
räckliga kunskaper. 
Hattie (2009) menar att elevernas framgång i matematik beror till stor del 
på lärarens förhållningssätt till matematikämnet och de arbetssätt som an-
vänds i undervisningen. Att förändra förhållningsätt och arbetssätt kan ta 
tid och kräver tålamod. Förändring behöver därför ses som en långsiktig 
process. 
I Uppsala Nya Tidnings nätupplaga, UNT.SE (2010-02-06) kunde man läsa 
följande. ”Betygstrenden i nian är klart positiv för de kommunala skolorna 
i Uppsala. Det var i en artikel för fyra år sedan som Per Pettersson (Skol-
chef) lovade att avgå om inte betygen i nian förbättrades.” I artikeln besk-
rivs vidare att kommunen tagit fram ett system för kvalitetssäkring, upp-
följning och stöd. I ett särskilt dokument varje år redovisar skolorna läget 
enligt en mall med givna parametrar. Vidare beskriver skolchefen att kom-
munen satsar på kompetenshöjning av lärarna. Detta medvetna arbete, där 
matematiken varit en del har alltså lett till resultat. 
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Här följer några exempel från de dokument som lämnas in varje år från 
skolorna.  

Matematik – Diamantdiagnoser satte fokus på en ökad satsning på 1 – 3. En lärare 
går på lärarlyftet i kreativ matematik. Skolverkets nya mål för årskurs 3 är tydliga. 
Diamantdiagnoserna används kontinuerligt i klasserna. 
Matematikämnet – en studiecirkel är genomförd där grannskolorna har inbjudits. 
Lärarna har träffats och gått igenom begrepp, räknelagar och strategier i aritmeti-
ken. Ett läromedel har bytts ut mot ett som svara bättre mot målen. 3 lärare går lä-
rarlyftet i matematik. Diamantdiagnoserna var en väckarklocka och används i be-
dömningsarbetet. En helt ny medvetenhet har växt fram hos lärarna. 
Matematik – diamantdiagnoserna gjorde att skolan valde att arbeta med matema-
tik som utvecklingsområde. Alla elever jobbar med matematik varje dag. Stor vikt 
har lagts vid att automatisera tabeller i samtliga räknesätt dels som daglig träning 
och dels som läxor. Färdighetsträningen har givit resultat och mottagande skolor 
har noterat förbättringen. Eleverna tycker att matematik är roligt.  

Matematik – diamantdiagnoserna väckte intresse för att utveckla lärandet av ma-
tematik på studiedagar. Mer laborativt material används i skolarbetet. Specialpe-
dagogerna testar elevernas matematikkunskaper varje år. Eleverna visar större 
glädje för ämnet och de är intresserade av varandras sätt att lösa uppgifter. 

Matematik – Diamantdiagnosen och NP-resultat gjorde att det kändes angeläget 
att göra en insats för att förbättra elevernas kunskaper. Lärare deltar i lärarlyftet i 
matematik. Deltagandet i kartläggningen har skapat nya kunskaper hos lärarna 
och påfyllning av nya rön och tid till reflektion har varit stimulerande och bra.  

Flera skolor har också skrivit utvecklingsplaner i matematik utifrån Dia-
mantdiagnoserna. 
Hur resultaten utvecklats över tid framgår av lösningsfrekvenserna i 
följande tabeller. Kartläggningarna gjordes i maj månad 2008 samt i början 
av september 2010 och 2012. Denna skillnad i tidpunkt torde inte ha någon 
större betydelse för resultaten. 

Diagnos AG1, Årskurs 1  
Lösningsfrekvenserna på diagnos AG1 visar en långsam förbättring (Tabell 
21). Fortfarande är lösningsfrekvenserna på subtraktionsuppgifterna 1b och 
2b lägre än för motsvarande additionsuppgifter, 1a och 2a. Något fler ele-
ver behärskar även de uppgifter som testas i 3a och 3b. 
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Tabell 21.  
AG1,	  Addition	  och	  subtraktion	  inom	  talområdet	  1-‐9.	  Resultat	  över	  tid.	  Andelen	  
elever	  med	  6	  rätt	  på	  uppgiftsgrupperna.	  Lösningsfrekvens	  i	  procent.	  

	   Uppgiftsstyp	   Åk	  1	  maj	  2008	   Åk	  2	  sept	  2010	   Åk	  2	  sep	  2012	  

n=	   	   1590	   1688	   1685	  
1a.	   6	  +	  1,	  2	  +	  4	   91	  	   94	  	   94	  	  
1b	   9	  –	  1,	  8	  -‐	  6	   74	  	   79	  	   79	  	  
2a	   4	  +	  4,	  3	  +	  5	   78	  	   81	  	   85	  	  
2b	   8	  –	  4,	  9	  -‐	  4	   60	  	   61	  	   66	  
3a	   4	  +	  _	  =9	   43	  	   45	  	   52	  	  
3b	   8	  =	  2	  +	  _	   30	  	   27	  	   36	  	  

 
Diagnos AG2, Årskurs 1  
Även på diagnos AG2 har en förbättring skett från 2008 till 2010 men se-
dan planar resultaten ut (Tabell 22). Skillnaden i lösningsfrekvens mellan 
addition och subtraktion kvarstår och de öppna utsagorna har 2012 lägre 
lösningsfrekvens. 
Tabell 22.  
AG2,	  Addition	  och	  subtraktion	  inom	  talområdet	  10-‐19	  utan	  tiotalsövergång.	  Resultat	  över	  tid.	  
Andelen	  elever	  med	  6	  rätt	  på	  uppgiftsgrupperna.	  Lösningsfrekvens	  i	  procent.	  

	   Uppgiftsstyp	   Maj	  2008	  	  i	  åk	  1	   Sept	  2010	  	  i	  åk	  2	   Sept	  2012	  	  	  i	  åk	  2	  

n=	   	   1552	   1639	   1574	  
1a	   10+7,	  10+_=13	   70	  	   80	  	   81	  	  
1b	   18–10,	  18	  -‐	  8	   49	  	   60	  	   61	  	  
2a	   17	  +	  1,	  2	  +	  14	   61	  	   70	  	   70	  	  
2b	   18	  –	  2,	  18	  -‐	  16	   23	  	   35	  	   39	  	  
3a	   14	  +	  5,	  5	  +	  14	   41	  	   46	  	   43	  	  
3b	   19	  –	  4,	  19	  -‐	  14	   15	  	   23	  	   21	  	  
4a	   14+_=19,	  5+_=18	   14	  	   22	  	   17	  	  
4b	   18=3+_,	  18=13+_	   10	  	   17	  	   11	  	  

 
Diagnos AG4, Årskurs 4 
Diagnos AG4 testar elevernas taluppfattning och förmåga att generalisera 
basfakta till ett större talområde. Detta är kunskaper som de flesta elever 
borde ha efter årskurs 3 enligt kunskapskraven. Diagnosen har genomförts i 
slutet av eller efter årskurs 4 och lösningsfrekvenserna visar att det inte 
skett någon förändring från 2008 till 2010 (Tabell 23).  
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Tabell 23.  
AG4,	  Addition	  och	  subtraktion	  inom	  talområdet	  20-‐99,	  med	  och	  utan	  tiotalsö-‐
vergång.	  Resultat	  över	  tid.	  Andelen	  elever	  med	  6	  rätt	  på	  uppgiftsgrupperna.	  
Lösningsfrekvens	  i	  procent.	  
	   Uppgiftsstyp	   Maj	  2008	  i	  åk	  4	   Sept	  2010	  i	  åk	  5	  
n=	   	   1579	   1437	  
1a	   40+30	   87	  	   83	  	  
1b	   70-‐20	   86	  	   82	  	  
2a	   40+7	   88	  	   86	  	  
2b	   68-‐8	   78	  	   76	  	  
3a	   27+1	   80	  	   80	  	  
3b	   38-‐2	   61	  	   61	  	  
4a	   84+9	   51	  	   48	  	  
4b	   63-‐8	   35	  	   36	  	  

 
Diagnos AG6, Årskurs 4  
Multiplikstionsfakta testades med diagnos AG6. Även på denna diagnos är 
lösningsfrekvenserna oförändrade mellan de båda mättillfällena (Tabell 
24).  
Tabell 24  
AG6,	  Multiplikationsfakta	  (multiplikationstabellen).	  Resultat	  över	  tid.	  
Andelen	  elever	  med	  6	  rätt	  på	  uppgiftsgrupperna.	  Lösningsfrekvens	  i	  
procent.	  
	   Uppgiftsstyp	   Maj	  2008	  	  i	  	  åk	  4	   Sept	  2010	  	  i	  	  åk	  5	  

n	  =	   	   1567	   1387	  
1a	   2∙6,	  6∙2	   96	  	   95	  	  
1b	   4∙6,	  6∙4	   73	  	   74	  	  
2a	   3∙8,	  8∙3	   77	  	   76	  	  
2b	   6∙7,	  7∙6	   56	  	   57	  	  
3a	   5∙4,	  4∙5	   71	  	   70	  	  
3b	   7∙8,	  8∙7	   41	  	   43	  	  

 

Diagnos RB1 (BD1), Årskurs 4 
Diagnos RB1 testar grunderna inom bråkbegreppet. Detta är kunskaper 
som elever ska ha efter årskurs 3 enligt kunskapskraven. Diagnosen har 
genomförts i slutet av eller efter årskurs 4 och lösningsfrekvenserna visar 
en liten positiv förändring från 2008 till 2010 (Tabell 25). Diagnosen finns 
i Figur 4.7. 
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Tabell 25.  
BD1,	  En	  del	  av	  en	  hel.	  Resultat	  över	  tid.	  An-‐	  
delen	  med	  rätt	  på	  uppgiften.	  Lösningsfrekvens	  
i	  procent.	  

Uppgift	   Maj	  2008	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
i	  åk	  4	  

Sept	  2010	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  i	  åk	  5	  

n=	   1417	   1362	  
1a	   85	  	   90	  	  
1b	   89	  	   91	  
1c	   89	  	   91	  	  
2a	   89	  	   92	  	  
2b	   88	  	   89	  	  
2c	   92	  	   93	  	  
2d	   81	  	   82	  	  
3a	   84	  	   87	  	  
3b	   87	  	   87	  	  
3c	   48	  	   52	  	  
4a	   84	   86	  	  
4b	   82	  	   85	  	  
4c	   66	  	   72	  	  
5a	   83	  	   89	  	  
5b	   76	  	   82	  	  
5c	   76	  	   80	  	  
5d	   82	  	   88	  	  
6a	   91	   93	  	  
6b	   44	  	   44	  	  
6c	   30	  	   35	  	  
7a	   57	  	   62	  	  
7b	   41	   43	  	  
7c	   51	   58	  	  

 
Av resultaten på de olika kartläggningar som gjorts i Uppsala kan elevers 
kunskapsutveckling under de år som utvecklingsprojekten pågått tyckas 
obetydliga. Vid intervjuer med lärare och vid utvärderingar som gjorts pe-
kar lärare på att de blivit medvetna om vad som behöver göras och hur vik-
tiga de grundläggande matematikkunskaperna som de arbetar med är. Ste-
get från att förstå vad som är viktigt och vad som behöver göras till att detta 
syns i klassrummet verkar långt, enkelt uttryckt – det är inte lätt att ändra 
en vana. Utvecklingen av skolans verksamhet är ofta en trög process, ett 
fenomen som forskare har studerat under lång tid (Fullan, 1995). 
I utvärderingarna av utvecklingsarbetet i Uppsala framkommer, i linje med 
vad andra forskare beskriver, att bristen på tid är det kanske största hindret 
för utveckling. All utveckling kräver tid och den dagliga verksamheten fyll-
ler redan arbetsdagen. 
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Sammanfattningsvis kan man alltså se hinder både på organisationsnivå 
och på individnivå, något som också blev tydligt inom utvecklingsprojektet 
i Uppsala. Det är viktigt att se förändring som en process över tid och i den 
processen har skolledare och lärare ofta skilda förhållningssätt till föränd-
ringsarbetet. Ur ledningsperspektiv ser man skolan som en helhet medan 
lärare kan ta utgångspunkt i egna erfarenheter och frågor. I ett förslag till 
ett uppföljningsarbete för Uppsala kommun pekas detta ansvar ut på olika 
nivåer, såväl individuellt som gemensamt. Kompetensutveckling i skolan är 
både en individuell och en kollektiv process. Det kollektiva arbetet består 
inte sällan av diskussioner som leder vidare till att lärare söker ytterligare 
ny kunskap och man får vara beredd på att det kan ta ett antal år innan man 
ser effekter av ett utvecklingsarbete. 

5.2.2 Utsikter. 
Ett annat projekt inom vilket kartläggningar med Diamantdiagnoserna har 
använts är Utsikter i Helsingborg och Landskrona kommuner. Utsikter star-
tade 2008 som en följd av det framgångsrika arbetet i SkolFam inom 
Helsingborgs kommun. Utgångspunkten var forskningsrapporter som vi-
sade att barnens framtid påverkas av hur det går för dem i skolan och att det 
finns vissa grupper av barn som i högre grad än andra riskerar att inte klara 
sin utbildning.  På SkolFams hemsida beskrivs projektets bakgrund så här: 

Bakgrund 
Professor Bo Vinnerljung har i vetenskapliga studier visat att samhällets vård av 
familjehemsplacerade barn inte hjälper barnen på lång sikt. Utifrån resultatet av 
Vinnerljungs studie startades Skol-Fam® som ett forskarstött projekt i Helsing-
borg 2005, med fokus på att ge familjehemsplacerade barn bättre framtidsutsikter 
genom satsningar på goda utbildningsresultat. I projektet medverkade bland annat 
Bo Vinnerljung och FD, leg. psykolog Eva Tideman. En utvärdering av projektet 
gjordes 2008 med goda resultat och idag är arbetsmodellen Skol-Fam® en perma-
nent del av familjehemsverksamheten. Arbetet drivs i samverkan mellan skol- och 
fritidsförvaltningen och socialförvaltningen i Helsingborg och i nuläget arbetar 
SkolFam®med ett trettiotal familjehemplacerade barn. 
Det nationella samarbetet kring arbetsmodellen drivs i samverkan med Sveriges 
Kommuner och Landsting och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 
Syfte: Att öka förutsättningarna för bättre skolresultat bland familjehemsplacerade 
barn för att skapa bättre framtidsutsikter för målgruppen. (www.skolfam.se) 

 
Projektet PArT, som är kopplat till SkolFam, är också en del i arbetet med 
att utveckla matematikundervisning i Helsingborg och Landskrona kom-
muner. 
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PArT, Preventivt Arbete Tillsammans, är ett lokalt samverkansarbete i Helsing-
borg och Landskrona. PArT:s övergripande syfte är att stimulera och stödja fram-
växten av utvecklande aktiviteter som kan förbättra utvecklingen för barn och 
ungdomar. I ett försök att konkretisera målet god utbildning har Part valt att foku-
sera på matematik och språk. Forskning visar att dessa områden är avgörande för 
fortsatt inlärnings- och kunskapsutveckling för barn.(www.partinfo.se) 

Som en del inom PArT, och med utgångspunkt i SkolFam startade pro-
jektet Utsikter 2008. Tanken var även här att ta fram kunskapsutvecklings-
system i bland annat matematik. I olika informationsskrifter, exempelvis 
Utsikter för bättre utbildning och hälsa (www.partinfo.se), är olika delar av 
projektet beskrivet. Här räcker det med en sammanfattande beskrivning: 
När Utsikter startade på sju skolor i Helsingborg och Landskrona var målet 
detsamma som i SkolFam. För de elever som riskerade att inte klara skolan 
skulle förutsättningarna för god utbildning och hälsa förbättras. En positiv 
utveckling i skolan skulle ge barnen större möjligheter i framtiden. Från 
början riktades arbetet till enskilda barn i två riskgrupper: barn i ekono-
miskt utsatta familjer och barn som var nyanlända i Sverige. Det utveckla-
des olika arbetssätt för att stödja eleverna i skolan och för att följa upp de-
ras resultat. Utsikter var ett utvecklingsarbete med mål att alla barn skulle 
kunna göra det bästa av sina förmågor. Arbetet var direkt knutet till sju 
skolor där elever, föräldrar, pedagoger och skolledare tillsammans bidrog 
till att driva utvecklingen framåt. 
I arbetet kring de två riskgrupperna blev det uppenbart att det också kräv-
des satsningar på grupp- och organisationsnivå för att det skulle gå bättre 
för varje enskilt barn. Utsikter utvecklades därför till ett långsiktigt arbete 
på de sju skolorna (fem i Helsingborg och två i Landskrona). Olika arbets-
modeller togs fram för att positivt påverka utvecklingen i klasserna. 
Redan från början infördes analys av barnens resultatutveckling i matema-
tik och språk (svenska), för att kunna avgöra vilka behov varje enskilt barn 
hade och för att kunna diskutera vad skolan kunde göra för att optimera 
undervisningen och stötta barnen. Dessa analyser synliggjorde om insatser-
na gav positiv effekt på barnens utveckling eller om nya metoder skulle 
arbetas fram. Från arbete med enskilda barn utvecklades projektet till ar-
bete med hela klasser på några skolor. På kort tid utvecklades Utsikter till 
ett viktigt, mångfacetterat och verkningsfullt arbete som gjorde positiv 
skillnad för elever, klasser och skolpersonal. Arbetet byggde på en aktiv 
samverkan mellan flera förvaltningar inom Helsingborgs stad, Landskrona 
stad och Region Skåne.  
En del inom Utsikter var ett fördjupat analysarbete i matematik för att 
stötta lärare och rektorer i planeringen av matematikundervisning och ut-
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veckling av verksamheten. När Utsikter fokuserade på gruppnivån fortsatte 
skolorna att systematiskt följa och analysera matematikresultaten i klasser-
na. Analysarbetet spred sig och kom att ingå som en central del i skolornas 
utvecklingsarbete. Tillsammans med en analysledare gick lärare, elevhälso-
team och skolledning igenom klassresultaten för att se vad som behövde 
göras för att förbättra elevernas hälsa och utbildningsresultat. Så långt deras 
egna beskrivningar. 
I Helsingborgs kommun gjordes en kartläggning på samma sätt som tidi-
gare beskrivits i avsnitt 5.1 ovan. Detta blev utgångspunkt för fortsatt för-
djupad kartläggning inom de skolor som tillhörde Utsikter. Eftersom denna 
fördjupade kartläggning var ett mindre projekt än Uppsala kommun (dock 
cirka 200 elever per årskurs) blev det möjligt att ha nära kontakt med varje 
skola. Resultatet för hela skolan och även för de enskilda klasserna redovi-
sades för rektor, en grupp lärare och ansvarig speciallärare på varje skola. 
Resultatredovisningen togs emot positivt på skolorna även om resultaten 
inte var så positiva.  
Redan efter första kartläggningen 2009 startade man inom Utsikters mate-
matikprojekt ett uppföljningsarbete som innebar fortbildning för matema-
tiklärarna på skolan. Lärarna fick hjälp av en handledare, som var en välut-
bildad lärare från en annan kommun. De studerade didaktisk litteratur och 
använde samtidigt Diamantmaterialet och tolkade och analyserade resulta-
ten i klassen. På skolan hölls regelbundna träffar där lärarna fick stöd av 
handledaren att utveckla undervisningen. Även projektets ansvarige speci-
allärare och rektorn medverkade.   
Den första kartläggningen följdes sedan upp med nya kartläggningar i bör-
jan av vårterminerna 2010 och 2011. Den inom projektet ansvariga speci-
alläraren menade att kontinuiteten och närheten hade hjälpt till att förbättra 
resultaten. Under våren 2013 ansåg hon att de kommit en bit framåt i sitt 
systematiska analysarbete med utgångspunkt från Diamantdiagnoserna och 
såg en positiv utveckling. Hon berättade vidare att resultaten inom skolorna 
varierar en hel del. Hon refererade då till att målbilder för vad eleverna 
skulle erövra för kunskaper i aritmetik togs fram och berättade att nu för 
första gången klarade ettorna på en av skolorna AG1 i god tid före sommar-
lovet. Hon framhöll att när projektet startade var det inte många som trodde 
på vad höga förväntningar kunde leda till. 
Vidare menade hon att:  

Intressant är också att vi inte kan koppla resultaten till någon specifik metod utan 
det vi däremot kan härleda goda resultat till är lärarens känsla av att vara kompe-
tent mattelärare och säkerheten den har att använda många olika metoder. Kom-
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munen satsade stort under många år på en speciell metod. Vi ser inte att de klas-
serna har bättre resultat utan precis lika stor variation som övriga klasser. 

Under de år som projektet pågick hade lärarna stöd av en handledare. Cirka 
en gång i månaden hade man analyssamtal, och handledaren hjälpte även 
lärarna att lägga upp en långsiktig och hållbar terminsplanering. 

Resultatjämförelser över tid inom projekt Utsikter 2009, 2010, 
2011och 2012	  i	  7	  skolor. 
De	  två	  diagrammen	  nedan,	  Figur	  5.2	  och	  Figur	  5.3,	  är	  hämtade	  från	  in-‐
formationsmaterial	  utgivet	  av	  Utsikter.	  Med	  hjälp	  av	  dem	  beskrivs	  hur	  
elevernas	  matematikkunskaper	  har	  utvecklats.	  
	  

	  
Figur 5.2. Projekt Utsikter, Jämförelser över tid, alla rätt. Addition och subtraktion inom talom-
rådet 1-9, AG1.  

Utsikter presenterar sina resultat på AG1 med diagrammet i Figur 5.2. 
Samma diagnos gavs tidigt under vårterminen i tre årskurser, mörkgrå års-
kurs 1, mellangrå årskurs 2 och ljusgrå årskurs 3. Innehållet i diagnosen är 
sådant som alla elever ska behärska i slutet av årskurs 1, så alla elever i 
årskurs 2 borde ha klarat denna diagnos. År 2012 är det 80% av eleverna 
inom projektet som klarar den i årskurs 2. 
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Figur 5.3. Projekt Utsikter, Jämförelser över tid, för få rätt. Addition och subtraktion inom tal-
området 1-9, AG1.  

Det är intressant att se hur många som har alla rätt i en uppgiftsgrupp. Kra-
vet att inte gör ett enda fel på diagnosen kan synas alltför tufft. Därför re-
dovisas ofta elever som har alla och nästa alla rätt, samt elever som har för 
få rätt. Detta är möjligt eftersom de uppgifter som testats med Diamantdia-
gnoserna inom aritmetiken är av den karaktären att man ska behärska alla 
uppgifter med flyt, för att lyckas med den fortsatta matematiken (Kilpatrick 
m.fl., 2001). Av Figur 5.3 framgår att det 2011 var endast ca 5% av elever-
na i årskurs 2 som hade för få rätt, vilket är ett synnerligen bra resultat. 
Från kartläggningarna inom Utsikter för åren 2009, 2010 och 2011 följer 
här resultat för några centrala diagnoser: AG1, AG4, AG6 och BD1. Resul-
taten avser runt 200 elever per år.  

Diagnos AG1, Årskurs 1 
Tabell 26 visar lösningsfrekvenserna på AG1 vid tre mättillfällen. Den vi-
sar en förbättring vid andra mättillfället men sedan en viss tillbakagång vid 
tredje mätningen. 
Tabell 26.  

 

Tabell 27 visar andelen elever som har för få rätt på hela diagnosen. Vid 
mätningarna 2010 och 2011 är det färre elever i årskurs 2 och 3 som har för 
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AG1,	  Addition	  och	  subtraktion	  inom	  talområdet	  1-‐9.	  Jämförelser	  över	  tid.	  Lös-‐
ningsfrekvens	  i	  procent.	  
	   Uppgiftstyp	   Utsikter	  2009	   Utsikter	  2010	   Utsikter	  2011	  
1a	   6	  +	  1,	  2	  +	  4	   74	  	   81	  	   78	  	  
1b	   9	  –	  1,	  8	  -‐	  6	   43	  	   64	  	   51	  	  
2a	   4	  +	  4,	  3	  +	  5	   50	  	   64	  	   55	  	  
2b	   8	  –	  4,	  9	  -‐	  4	   25	  	   49	  	   33	  	  
3a	   4	  +	  _	  =9	   10	  	   36	  	   23	  	  
3b	   8	  =	  2	  +	  _	   3	  	   20	  	   16	  	  
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få rätt på diagnosen AG1 än vid kartläggningen 2009. Här har således skett 
en tydlig förbättring. 

Tabell 27.  
AG1, Addition och subtraktion inom talområdet 1-9. Andel elever som har för få 
uppgifter rätt lösta.  Jämförelser över tid. Lösningsfrekvens i procent. 
AG1 Utsikter 2009 Utsikter 2010 Utsikter 2011 
Årskurs 1 76    56    70    
Årskurs 2 56    32    5    
Årskurs 3 32    13    9    

Tabell 27 visar samma resultat som Figur 5.3. 

 
Diagnos AG4  Årskurs 4 
Utgående från kunskapskraven i Lgr11 så borde eleverna behärska det in-
nehåll som testas i AG4 på våren i årskurs 4. Lösningsfrekvensen per upp-
gift på diagnosen AG4 visar en tendens till förbättring (Tabell 28).   

Tabell 28.  
AG4,	  Addition	  och	  subtraktion	  inom	  talområdet	  20-‐99,	  med	  och	  utan	  tio-‐
talsövergång.	  Lösningsfrekvens	  i	  procent.	  

	   Uppgiftsstyp	   Utsikter	  	  
2009	  

Utsikter	  
2010	  

Utsikter	  
2011	  

1a	   40+30	   74	  	   78	  	   81	  	  
1b	   70-‐20	   73	  	   75	  	   79	  	  
2a	   40+7	   76	  	   83	  	   86	  
2b	   68-‐8	   49	  	   58	  	   58	  	  
3a	   27+1	   60	  	   65	  	   76	  	  
3b	   38-‐2	   36	  	   42	  	   54	  	  
4a	   84+9	   31	  	   30	  	   41	  	  
4b	   63-‐8	   15	  	   17	   29	  	  

När det gäller elevresultaten på hela diagnosen är det färre elever som har 
för få rätt 2011 än 2009 (Tabell 29).  

Tabell 29.  
AG4, Addition och subtraktion inom talområdet 20-99, med och utan tiotals-
övergång. Andel elever som har för få rätt. Lösningsfrekvens i procent. 

AG4 Utsikter 
2009 

Utsikter 
2010 

Utsikter 
2011 

Årskurs 3 78    75    66    
Årskurs 4 67    66    51    
Årskurs 5 61    49    47    
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Diagnos AG6, Årskurs 4 
Multiplikationsfakta testas med AG6. Enligt matematikkursplanens kun-
skapskrav ska eleverna i årskurs 4 behärska de delar av AG6 som testas i 
1a, 1b, 2a och 3a. I årskurs 5 bör eleverna behärska samtliga basfakta i 
multiplikation alltså även 2b och 3b. Av lösningsfrekvenserna framgår att 
när det gäller multiplikationsfakta har det inte hänt så mycket under åren 
(Tabell 30). På dessa skolor, precis som i övriga landet, är det alldeles för 
många elever som inte behärskar multiplikationsfakta. 
Tabell 30.  
AG6,	  Multiplikationsfakta	  (multiplikationstabellen).	  Resultat	  över	  tid.	  
Andelen	  elever	  med	  6	  rätt	  på	  uppgiftsgrupperna.	  Lösningsfrekvens	  i	  pro-‐
cent.	  

	   Uppgiftsstyp	   Utsikter	  
2009	  

Utsikter	  
2010	  

Utsikter	  
2011	  

1a	   2∙6,	  6∙2	   85	  	   89	  	   80	  	  
1b	   4∙6,	  6∙4	   54	  	   54	  	   48	  	  
2a	   3∙8,	  8∙3	   50	  	   65	  	   55	  	  
2b	   6∙7,	  7∙6	   20	  	   39	  	   32	  	  
3a	   5∙4,	  4∙5	   41	  	   54	  	   49	  	  
3b	   7∙8,	  8∙7	   16	  	   30	  	   22	  	  

Elevresultaten på hela diagnosen AG6 visar emellertid en liten tendens till 
förbättring (Tabell 31). 

Tabell 31.  
AG6, Multiplikationsfakta (multiplikationstabellen). Resultat över tid. Andel 
elever som har för få rätt. Lösningsfrekvens i procent. 

AG6 Utsikter 
2009 

Utsikter 
2010 

Utsikter 
2011 

Årskurs 4 69    53    62    
Årskurs 5 27    47    36    
Årskurs 6 28    16    29    

I Tabell 31 går det även att se en förbättring inom elevgruppen genom att 
följa den gråmarkerade diagonalen, från årskurs 4 2009 till årskurs 5 2010 
och slutligen årskurs 6 2011. Detsamma gäller för åk 4 2010 till åk 5 2011. 
När elevernas grundläggande förståelse av bråkbegreppet testades 2009, 
blev många lärare överraskade. Det var ett begrepp som de inte direkt foku-
serat på i undervisningen. De fick genom den första kartläggningen upp 
ögonen för att arbeta tidigare med bråkbegreppet. Med hjälp av de hand-
ledda träffarna har elevernas resultat förbättrats. Av Tabell 32 framgår att 
lösningsfrekvensen på de olika uppgifterna har ökat. Diagnosuppgifterna 
finns i Figur 4.7. 
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Diagnos RB1 (BD1) Årskurs 4  
Tabell 32  
RB1,	  En	  del	  av	  en	  hel.	  Resultat	  över	  tid.	  Andelen	  elever	  med	  rätt	  på	  
uppgiften.	  Lösningsfrekvens	  i	  procent.	  

Uppgift	   Utsikter	  
2009	  

Utsikter	  
2010	  

Utsikter	  
2011	  

1a	   48	  	   57	  	   75	  
1b	   47	  	   56	  	   73	  	  
1c	   48	  	   55	  	   74	  	  
2a	   51	  	   62	  	   73	  	  
2b	   50	  	   66	  	   74	  	  
2c	   57	  	   69	  	   76	  	  
2d	   39	  	   50	  	   54	  	  
3a	   44	  	   69	  	   57	  	  
3b	   48	  	   70	  	   59	  	  
3c	   8	  	   24	  	   12	  	  
4a	   40	   63	  	   64	  	  
4b	   42	  	   63	  	   61	  	  
4c	   32	  	   48	  	   38	  	  
5a	   33	  	   58	  	   62	  	  
5b	   20	  	   45	  	   49	  	  
5c	   26	  	   52	  	   57	  	  
5d	   30	  	   56	  	   59	  	  
6a	   59	  	   74	  	   78	  	  
6b	   16	  	   33	  	   27	  	  
6c	   27	  	   24	  	   19	  	  
7a	   28	  	   33	  	   31	  	  
7b	   19	  	   28	  	   23	  	  
7c	   18	  	   32	  	   25	  	  

Den del av bråkbegreppet som testas med RB1 (BD1) ska eleverna, enligt 
kursplanens kunskapskrav, behärska i slutet av årskurs 3. Det har här skett 
en liten förbättring av lösningsfrekvenserna från 2009. Lösningsfrekvensen 
på uppgift 3c och 6 c, som testar en generalisering av elevens förståelse av 
en del av en hel, är fortfarande betydligt lägre.  
Elevresultaten på hela diagnosen (Tabell 33) visar att 35% av eleverna fort-
farande har för få rätt på våren i årskurs 5. 

Tabell 33.  
RB1(BD1), En del av en hel. Resultat över tid. Andelen elever med för få 
rätt på uppgiften. Lösningsfrekvens i procent. 

RB1 (BD1) Utsikter 
2009 

Utsikter 
2010 

Utsikter 
2011 

Årskurs 4 84     73   72    
Årskurs 5  - 40   35    
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Arbetet med matematik inom Utsikter startade 2008 och fem år senare hade 
Utsikter vuxit till ett omfattande utvecklingsarbete och resultaten är till stor 
del positiva. Sommaren 2013 avslutades Utsikterprojektet som Socialför-
valtningen ansvarat för. Utbildningsförvaltningarna i båda städerna tog då 
över ansvaret och avsåg att inom ordinarie verksamhet fortsätta arbetet för 
bättre utbildning och hälsa för alla barn.  

5.3 Svenska elevers matematikkunskaper 
Under senare år har svenska elevers grundläggande kunskaper i matematik 
försämrats, vilket får konsekvenser när de ska utveckla sina kunskaper vi-
dare. Vid de omfattande kartläggningar som gjorts i olika kommuner fram-
träder ett tydligt mönster. Många elever har inte förstått eller befäst de inle-
dande grunderna i årskurserna 1 – 3 och detta får följdverkningar vid fort-
satt inlärning av matematik. 

5.3.1 Grundläggande addition och subtraktion 
All inlärning kräver någon form av förförståelse. Om speciella förkunskap-
er saknas kan det vara omöjligt att tillägna sig en viss kunskap. Matematik 
är ett område som bygger på en klar struktur och är därmed starkt beroende 
av tidigare kunskap. God taluppfattning och att behärska basfakta är nöd-
vändigt för att komma vidare i sin kunskapsutveckling.  
Det mest grundläggande inom god taluppfattning är att behärska talens 
namn och ordning och att med hjälp av detta kunna utföra olika uppräk-
ningar. När eleverna lämnar förskoleklassen har en stor andel av dem 
denna förförståelse, vilket konstaterats med hjälp av diagnosen AF (Fred-
riksson, 2009). Det finns därmed en adekvat förförståelse hos de flesta ele-
ver att utgå ifrån i undervisningen i årskurs 1. 
När man löser matematiska problem så finner man ofta lösningen efter ett 
resonemang med en annan person. Då använder man sig av ett språk för att 
diskutera given information och komma fram till en lösning. I det samman-
hanget är det viktigt att kunna använda matematikens olika språk, aspekter 
och uttrycksformer med flyt. För att förstå vad som menas kan man jämföra 
med hur det är att uttrycka sig på ett nytt språk. Det gäller då att behärska 
de ord som ska användas och den grammatik som behövs för att göra på-
ståenden i det nya språket. Trots att man känner till såväl orden som gram-
matiken tar det tid innan man har automatiserat det nya språket som ut-
trycksmedel. Detta väl kända fenomen orsakas bland annat av människans 
begränsade minneskapacitet. När man vill uttrycka något är det innehållet 
som står i fokus. Om man samtidigt måste leta efter ord och grammatik i 
minnet så klarar man inte att uttrycka det man avser. För att utveckla dessa 
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kunskaper lär man in ett antal glosor och vanliga fraser på ett sådant sätt att 
man automatiskt kan hämta fram dem och därmed koncentrera sig på inne-
hållet i kommunikationen. Genom att öva sig i att tala språket befästs dessa 
grundläggande kunskaper. 
Att lösa matematiska problem och att använda huvudräkning eller algoritm-
räkning fungerar på motsvarande sätt. För en elev som ska addera 598 och 
236 i huvudet räcker det inte att känna till talens namn och storlek och vad 
det innebär att addera. Eleven måste också behärska en lämplig strategi för 
att utföra additionen, bland annat genom att använda räknelagar och räkne-
regler. Detta förutsätter att hon behärskar delkunskaper som att 8 + 2 = 10 
och 6 – 2 = 4 på ett sådant sätt att hon direkt kan använda dem. Dessa del-
kunskaper ska hon sedan kunna generalisera till exempelvis 598 + 2 = 600 
eller 236 – 2 = 234, något som är nödvändigt för att kunna utföra en följd 
av beräkningar såsom 598 + 236 = 598 + (2 +234) = (598 + 2) + 234 = 600 
+ 234 = 834 i huvudet. För en person som behärskar detta sker denna be-
räkning momentant, precis som man direkt språkligt kan uttrycka något, 
utan att fundera över ordbildning och grammatik. Eleven behöver alltså så-
väl förstå innebörden i en operation som ha färdighet att utföra operationen.  
Eftersom beräkningarna ofta är en självklar del i matematisk problemlös-
ning så bör detta ske utan större tankemöda. 
Data från kartläggningar visar emellertid elevers bristande kunskaper redan 
inom detta, för matematikkunskaper, avgörande område.  Eleverna behöver 
behärska ett antal basfakta inom de fyra räknesätten, väl automatiserat, och 
sedan känna till den grundläggande ”grammatiken”, alltså innebörden i de 
räknelagar som behövs för att kunna utföra operationer. Dessa lagar och 
regler är även viktiga när det gäller kommande områden som algebra och 
ekvationslösning. 
I kapitel 3 har konstruktionen av Diamantdiagnoserna beskrivits och där 
framgår att den elev som behärskar begreppet som testas med en diagnos 
ska ha alla rätt på diagnosen. Fördjupade studier och analyser visar att så 
också är fallet. Elever som behärskar de grundläggande begreppen inom 
aritmetiken, har alla eller nästan alla rätt på diagnoserna inom AG. Dessa 
förkunskaper krävs för fortsatt lärande inom matematik. Väsentlig inform-
ation i sammanhanget ges av andelen elever som har för få rätt, eftersom 
dessa elever troligen kommer att få problem framöver om de inte får ytter-
ligare väl strukturerad undervisning om det aktuella begreppet och därmed 
lyckas befästa nödvändiga förkunskaper. 
Tabellen 34 visar andelen elever som har alla rätt, nästan alla rätt eller för 
få rätt på diagnoserna för grundläggande addition, subtraktion och multi-
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plikation. Diagnoserna har getts i slutet av respektive läsår och genomförts 
av mellan 2000 – 5000 elever i respektive årskurs. 

Tabell 34.  
Grundläggande	  aritmetik,	  addition	  och	  subtraktion.	  Andel	  elever	  med	  alla,	  nästan	  alla	  och	  för	  få	  
rätt,	  per	  diagnos	  och	  årskurs.	  Lösningsfrevens	  i	  procent.	  
	   	   AG1	   AG2	   AG3	   AG4	   AS2	  
	   Alla	   14	  	   2	  	   	   	   	  
Årskurs	  1	   Nästan	  alla	   30	  	   11	  	   	   	   	  
	   För	  få	   55	  	   86	  	   	   	   	  
	   Alla	   24	  	   6	  	   11	  	   	   	  
Årskurs	  2	   Nästan	  alla	   33	  	   15	  	   18	  	   	   	  
	   För	  få	   42	  	   79	  	   70	  	   	   	  
	   Alla	   35	  	   17	  	   27	  	   8	  	   	  
Årskurs	  3	   Nästan	  alla	   34	  	   24	  	   26	  	   30	  	   	  
	   För	  få	   30	  	   59	  	   46	  	   62	  	   	  
	   Alla	   	   25	  	   35	  	   13	  	   	  
Årskurs	  4	   Nästan	  alla	   	   33	  	   33	  	   35	  	   	  
	   För	  få	   	   42	  	   33	  	   52	  	   	  
	   Alla	   	   	   44	  	   16	  	   51	  	  
Årskurs	  5	   Nästan	  alla	   	   	   34	  	   36	  	   22	  	  
	   För	  få	   	   	   22	  	   48	  	   27	  	  
	   Alla	   	   	   43	  	   18	  	   56	  	  
Årskurs	  6	   Nästan	  alla	   	   	   34	  	   36	  	   23	  	  
	   För	  få	   	   	   22	  	   46	  	   21	  	  

Diagnosen AG1 testar addition och subtraktion i talområdet 1 – 9.  Enligt 
samtal med lärare runt om i landet så råder en enighet om att eleverna bör 
behärska detta innehåll i slutet av årskurs 1. Äldre lärare vittnar idag om att 
betydligt fler elever behärskade detta innehåll för 20 år sedan. Undervis-
ningen fortsätter i årskurs 2 med utvidgade talområden och då får de elever 
som inte behärskar grunderna svårt att hänga med. De använder ofta meto-
den att räkna på fingrarna vilket inte är hållbart vid beräkningar med större 
tal. 
Endast ett fåtal av de elever som lämnar årskurs 1 utan att ha befäst bas-
kombinationerna i addition och subtraktion, lär sig detta under årskurs 2 
eller årskurs 3. I årskurs 2 är det fortfarande 42% som har för få rätt och i 
årskurs 3, 30%. Andelen elever som har alla rätt är endast 35% i årskurs 3. 
Denna andel borde ligga runt 90 %. Den addition och subtraktion i talom-
rådet 1 – 9 som testas är inte svåra att lära sig eller att komma ihåg. En nära 
till hands liggande tolkning av dessa resultat är att det redan här går att se 
en orsak till mindre bra resultat för svenska elever i de internationella kun-
skapsutvärderingarna. 
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Som kommentar till mindre bra resultat på AG1, menar lärare i intervjuer 
att de arbetar med förståelse och inte utantillinlärning. Självklart är förstå-
else av dessa grundläggande operationer centralt, förutsatt att den bygger 
på kunskap om räknelagar och räkneregler. Under inlärningen ska man 
samtala om matematik och synliggöra räknelagar för eleverna, alltså arbeta 
med förståelse. Resultatet av denna förståelse är att ha automatiserat bas-
fakta. Sättet att tänka som grundläggs inom talområdet 1 – 9 kan sedan an-
vändas vid huvudräkning inom större talområden. Lösningsfrekvenser visar 
att eleverna har svårare för subtraktion än för addition och att det är få ele-
ver som ser sambanden mellan tal när de förekommer i en öppen utsaga 
(Figur 4.28).  
Genom att följa elevernas kunskapsutveckling och betrakta resultaten i dia-
gnos AG2, addition och subtraktion inom talområdet 10 – 19, utan tiotalsö-
vergång, framgår att andelen elever som har för få rätt i slutet av årskurs 2 
är hela 79%. Det betyder att 4/5 av eleverna inte klarar uppgifter av typen 
14 + 5, 19 – 4 eller 19 – 14, efter två år i skolan. Uppgifterna är mycket 
enkla för dem som fått lära sig att generalisera tidigare kunskaper såsom    
4 + 5 = 9 och 9 – 4 = 5. Samma mönster i lösningsfrekvenserna som på 
AG1 återkommer på AG2. Det är lägre lösningsfrekvens på subtraktions-
uppgifterna, (Figur 4.33 och 4.37) och de flesta av de elever som inte be-
härskar de kunskaper som AG2 testar i slutat av årskurs 2, har samma pro-
blem i efterföljande årskurser. I årskurs 4 är det endast en fjärdedel av ele-
verna som har alla rätt medan hela 42% har för få rätt.  Detta är ingen ma-
tematikkunskap som kan betraktas som svår och även här ska andelen ele-
ver med alla rätt vara runt 90% redan efter årskurs 2. 
De kunskaper som testas med diagnosen AG3 är också sådana som eleven 
ska behärska i slutat av årskurs 2 eller senast i slutet av årskurs 3. Då är det 
fortfarande 46% som har för få rätt (Tabell 34). Av detta kan slutsatsen 
dras, att det endast är hälften av Sveriges elever som i någon mån kan anses 
behärska de grundläggande operationerna inom addition och subtraktion 
inom talområdet 1 – 19 i slutet av årskurs 3.  
Detta är inte i linje med kursplanekraven. Av dem framgår att lärarens 
undervisning av det centrala innehållet som beskrivs i Lgr11 ska leda till att 
eleven når följande kunskapskrav i årskurs 3: 

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att 
beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.  
… 

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med 
viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal 
och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven kan använda 
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huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen 
och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett 
utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda 
skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger 
inom heltalsområdet 0–200. Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och 
använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. (Lgr11) 

Elevers kunskaper inom heltalsområdet 1 - 19 som enligt kursplanen krävs 
efter årskurs 3 är det som har testats med diagnoserna AG1, AG2 och AG3 
och visar stora brister i elevernas grundläggande förståelse av matematik.  
Diagnosen AG4 har visat sig vara utslagsgivande när det gäller att se kvali-
teten i elevers förståelse av den inledande aritmetiken. Den testar om ele-
ven kan använda de kunskaper som de byggt upp inom talområdet 1 – 19 
till att generalisera dessa kunskaper till det större talområdet 20 – 99. Detta 
är kunskaper som eleverna enligt kunskapskraven borde ha i slutet av års-
kurs 3: ”enkla tal i ett utvidgat talområde”. Så är dock inte fallet. Det är 
hela 62% av eleverna som har för få rätt på denna diagnos i slutet av års-
kurs 3 (Tabell 34). Ett år senare, efter årskurs 4, är det 52% och efter års-
kurs 6 är det 46% som fortfarande har för få rätt på AG4 och alltså inte be-
härskar dessa basala kunskaper. 
Självklart påverkar denna brist på förkunskaper möjligheten för dessa ele-
ver att komma vidare i sin kunskapsutveckling inom matematiken. De får 
troligen svårt med såväl huvudräkning som skriftlig räkning och därmed 
även med problemlösning. Detta framkommer till exempel vid areaberäk-
ning inom geometrin (Se lösningsfrekvenser i avsnitt 4.4). 
Kunskapskraven i årskurs 3 för skriftliga metoder är enligt Lgr11: 

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemeto-
der med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 
0–200. 

För årskurs 6 är kunskapskraven i Lgr11 inte lika tydligt uttalade, men tol-
kas av lärare på så sätt att man menar att eleverna ska behärska skriftlig 
subtraktion med naturliga tal när de lämnar årskurs 6. 

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform 
vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder 
och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. (Lgr11) 

I slutat av årskurs 5 är det 27% av eleverna som löser för få av de fem upp-
gifter som testar skriftlig subtraktion i AS2 och i årskurs 6 är det fortfa-
rande 21% som löser för få uppgifter rätt (Tabell 34). Endast hälften av 
eleverna klarar att lösa alla fem uppgifterna korrekt i årskurs 5. Fördjupade 
studier visar att de elever som inte klarar detta, också har haft sämre resul-
tat på tidigare diagnoser, när det gäller grundläggande subtraktionsfakta. 
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Intervjuer bekräftar att det ofta är bristande kunskaper av basfakta som gör 
att eleven löser den uppställda algoritmen fel. Av iakttagelser under ge-
nomförandet visade det sig att många elever har räknat med hjälp av fing-
rarna och det blir tydligt att bristande kunskaper från tidigare blir ett hinder 
vid beräkningen. Självklart kommer de elever som efter sex år i skolan fort-
farande inte till fyllest behärskar grundläggande addition och subtraktion 
att få stora problem i fortsättningen inom andra områden i matematiken och 
vid problemlösning. 

5.3.2 Grundläggande multiplikation och division 
Diagnos AG6 testar multiplikationsfakta, ett klassiskt innehåll i skolans 
matematikundervisning. Historiskt sett klarade elever multiplikationstabel-
len betydligt bättre redan i tidigare årskurser. Resultat som tidigare ansågs 
mindre bra, är klart bättre än dagens resultat (Kilborn, 1979). Redan på 70-
talet visade det sig att eleverna hade bristande kunskaper inom grundläg-
gande aritmetik, dock långt ifrån så stora som idag. 
Att behärska multiplikationsfakta är betydelsefullt vid till exempel räkning 
med bråk och potenser, vilka är andra områden som studerats. De mindre 
bra lösningsfrekvenserna på uppgifter inom dessa diagnoser visar endast 
resultatet av elevers tankar. Intervjuer av eleverna bekräftar att just multi-
plikationsfakta har utgjort ett hinder för att kunna lösa uppgifterna rätt. 
 

Tabell 35  
Grundläggande	  aritmetik,	  multiplikation	  och	  division.	  	  Andel	  elever	  med	  alla,	  nästan	  alla	  
och	  för	  få	  rätt,	  per	  diagnos	  och	  årskurs.	  Lösningsfrekvens	  i	  procent.	  
	   	   AG6	   AG7	   AG8	   AS4	  
	   Alla	   9	  	   	   	   	  
Årskurs	  3	   Nästan	  alla	   24	  	   	   	   	  
	   För	  få	   67	  	   	   	   	  
	   Alla	   19	  	   	   	   	  
Årskurs	  4	   Nästan	  alla	   26	  	   	   	   	  
	   För	  få	   55	  	   	   	   	  
	   Alla	   31	   18	  	   	   	  
Årskurs	  5	   Nästan	  alla	   35	  	   29	  	   	   	  
	   För	  få	   34	  	   53	  	   	   	  
	   Alla	   42	  	   25	  	   23	  	   54	  	  
Årskurs	  6	   Nästan	  alla	   34	   33	  	   33	  	   22	  	  
	   För	  få	   24	  	   42	  	   44	  	   25	  	  
	   Alla	   	   	   18	  	   52	  	  
Årskurs	  7	   Nästan	  alla	   	   	   32	  	   21	  	  
	   För	  få	   	   	   50	  	   27	  	  
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Tabell 35, visar andelen elever som har allt rätt, nästan allt rätt eller för få 
rätt på diagnoserna för grundläggande multiplikation och division. Diagno-
serna har getts i slutet av respektive läsår och genomförts av mellan 2000 – 
5000 elever.  
Vid slutet av årskurs 6 ska alla elever enligt kunskapskraven behärska mul-
tiplikationsfakta, men av kartläggningar framgår att 24%, var fjärde elev, 
inte klarar detta (Tabell 35).  Studerar man sedan lösningsfrekvenser på 
olika uppgiftsgrupper i det resultatschema som finns i Figur 4.41, så fram-
går det tydligt vilken typ av kombinationer som orsakar störst problem för 
eleverna. Det är 6-, 7-, 8- och 9-möten och med denna kunskap, hos lära-
ren, borde det inte vara svårt att hjälpa eleverna lära sig dessa få multipli-
kationsfakta (Figur 4.42). 
Vid fortsatt matematikundervisning på högstadiet behöver eleverna kunna 
använda sina kunskaper i multiplikationsfakta och generalisera denna kun-
skap, något som testas med diagnos AG7. Av eleverna har 42% för få rätt 
på denna diagnos vid slutat av årskurs 6. I diagnosen testas bland annat 
öppna utsagor som innebär uppdelning av tal i faktorer och övergången till 
division. En konsekvens av att eleverna inte behärskar dessa generali-
seringar framgår av att hela 44% i årskurs 6 har för få rätt på diagnosen 
AG8 som testar division.  
Diagnosen AS4 testar skriftlig multiplikation. En fjärdedel av eleverna har 
för få rätt på dessa multiplikationsuppställningar i årskurs 6 och samma 
andel har fortfarande problem i årskurs 7. Ett exempel på att om eleven inte 
behärskar ett innehåll i en årskurs, där det ingår i undervisningen, så kvar-
står elevens problem. Detta forsknings- och utvecklingsarbete har gett 
många exempel på konsekvenserna av bristande förkunskaper. Av sam-
bandsanalyser inom områdena subtraktion och multiplikation i avsnitt 
4.3.12 framgår vilka konsekvenser bristande förkunskaper får vid fördjup-
ning av aritmetiken. Det är förstås troligt att dessa förkunskapsbriser även 
påverkar elevernas problemlösningsförmåga. Vid internationella kunskaps-
utvärderingar har elevernas mindre bra kunskapsutveckling visat sig. 

 Utifrån en analys av den årskull som genomförde TIMSS som årskurs 4-elever 
2007 och som årskurs 8 -elever 2011, verkar svenska elever ha en något sämre 
kunskapsutveckling mellan årskurs 4 och 8 än de 15 andra jämförbara länderna. 
(Skolverket, 2012) 

5.3.3 Grundläggande bråkräkning. 
Vid kartläggningen av elevers kunskaper vid starten av gymnasieskolan (Se 
kapitel 6) synliggörs brister inom bråkräkning.  Lösningsfrekvensen på 
uppgifter av typ !

!
− !

!
  vid starten av årskurs 1 i gymnasiet är 62% för samt-
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liga elever (Figur 4.17). Vid slutet av årskurs 8 är den 40%. På uppgifter av 
typ 6 ∙ !

!
 var lösningsfrekvensen i gymnasiets åk 1 66% (Figur 4.20) jämfört 

med slutet av årskurs 8, då den var 65%. Uppgifter av typ  !
!
∙ !
!
  hade en 

lösningsfrekvens i årskurs 1 i gymnasiet på 52% jämfört med slutet av års-
kurs 8, då den var 39%. Detta är uppgifter som eleverna ska behärska på 
högstadiet, enligt centralt innehåll i Lgr11:  

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslags-
räkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital 
teknik. Metodernas användning i olika situationer. (Lgr11) 

Andelen elever som läser kurs 1c och som har för få rätt på hela den bråk-
diagnos som gavs i årskurs 1 på gymnasiet är 33% (Tabell 39). Dessa ele-
ver går alltså på högskoleförberedande, matematikintensiva program. För 
de elever som läser kurs 1b, högskoleförberedande program, har 69% för få 
rätt och av de elever som läser kurs 1a, yrkesförberedande program, hade 
77% av eleverna för få rätt.  
Dessa mindre goda resultat kan härledas bakåt och har troligen sitt ur-
sprung i bristande förkunskaper. Av resultaten i grundskolans årskurs 4, i 
form av lösningsfrekvenser på diagnosen RB1 (BD1) för de uppgifter som 
testar den mest grundläggande förståelsen av bråkbegreppet, framgår det att 
många elever har förhållandevis ytliga kunskaper. De kan avgöra vad en 
fjärdedel är om de har ett område som är indelat i fyra rutor. Men när ele-
verna sedan ska använda denna kunskap och generalisera, när de ska mar-
kera en tredjedel av sex rutor så klarar endast 33% detta i årskurs 4 och 
44% i årskurs 5. Redan i årskurs 3 ska eleverna enligt kunskapskraven kla-
ra av detta.  
Vid fördjupade studier i årskurs 2 iakttogs hur elever uppfattar den under-
visning som läraren ger. Av Figur 5.4 framgår att eleven har utgått från lä-
rarens genomgång då hon använde cirklar och talade om tredjedelar. Ele-
ven har försökt att använda kunskapen från cirkeln även när det gäller en 
kvadrat eller en rektangel. 

 
Figur 5.4. Exempel på elevlösning, åk 2.  

Måla – av objektet1
3
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När läraren fick se boken blev hon bekymrad och menade att hon inte hin-
ner rätta alla böcker. Hon skulle kunna använda någon form av diagnos för 
att kontrollera om eleven förstått alla olika aspekter av begreppet. 
En annan elev i samma klass som följt genomgången har, på sitt eget sätt, 
uppfattat att delarna ska vara lika stora. Figur 5.5 illustrerar hur eleven har 
markerat en tredjedel i olika figurer. Hon förklarade sin lösning med att 
”fröken sa att delarna ska vara lika stora”. Det hon missat var att varje hel-
het ska delas in i tre lika stora delar varav en utgör en tredjedel. 
 

 
Figur 5.5. Exempel på elevlösning, åk 2.  

Vid den inledande undervisningen om bråk är det inte självklart för en stor 
andel elever att delarna i en helhet ska vara lika stora. I årskurs 4 gör 64% 
av eleverna fel på detta och i årskurs 5 gör 39% av eleverna fel.  
Många elever får problem när de ska generalisera den vunna kunskapen. 
När de ska markera, rita och urskilja delar av exempelvis 2/5, där täljaren 
inte längre är 1, som i stambråken, är det något färre elever som klarar 
detta, vilket testats med diagnos RB2 (BD2). Mönstret när det gäller lös-
ningsfrekvenser på motsvarande uppgifter är desamma på RD2 (BD2), 
flera delar av en hel och RB3 (BD3) del av antal, som för RB1, en del av en 
hel. (Se avsnitt 4.2.1).  
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Tabell 36.  
Tal	  i	  bråkform.	  Andel	  elever	  med	  alla,	  nästan	  alla	  och	  för	  få	  rätt,	  per	  diagnos	  och	  årskurs.	  Lösnings-‐
frekvens	  i	  procent.	  

	   	   RB1	  
(BD1)	  

RB2	  
(BD2)	  

RB3	  
(BD3)	  

RB4	  
(BD4)	  

RB5	  
(BD5)	   BD13	   BD14	  

	   Alla	   19	  	   36	  	   	   	   	   	   	  
Årskurs	  4	   Nästan	  alla	   34	  	   29	  	   	   	   	   	   	  
	   För	  få	   47	  	   35	  	   	   	   	   	   	  
	   Alla	   30	  	   56	  	   27	  	   12	  	   	   	   	  
Årskurs	  5	   Nästan	  alla	   35	  	   29	  	   16	  	   22	  	   	   	   	  
	   För	  få	   34	  	   15	  	   57	  	   66	  	   	   	   	  
	   Alla	   	   	   30	  	   25	  	   6	  	   	   	  
Årskurs	  6	   Nästan	  alla	   	   	   17	  	   28	  	   45	  	   	   	  
	   För	  få	   	   	   53	  	   47	  	   49	  	   	   	  
	   Alla	   	   	   	   	   	   20	  	   5	  	  
Årskurs	  8	   Nästan	  alla	   	   	   	   	   	   18	  	   9	  	  
	   För	  få	   	   	   	   	   	   63	  	   86	  	  

Samtliga tre diagnoser RB1, RB2 och RB3 har gjorts av cirka 3000 elever i 
årskurs 5 (Tabell 36). Där har 65% av eleverna alla eller nästan alla uppgif-
ter rätt på RB1 medan 85% har det på RB2 och endast 43% på RB3. Att det 
är en större andel som får ett bra resultat på RB2 än RB1 beror troligen på 
ett misstag vid konstruktionen av diagnos RB2. Uppgifter som testar ele-
vens förmåga att generalisera begrepp saknas. Diagnos RB3, som testar 
delar av ett antal, är det färre elever som klarar. En slutsats som kan dras är 
att denna aspekt av bråk måste synliggöras och diskuteras. RB3 testar upp-
gifter som utgör grunderna till proportionalitet och vidare procent. Att det 
är hela 57% av eleverna i årkurs 5 som har för få rätt på denna diagnos vi-
sar att dessa elever saknar en viktig aspekt inom den grundläggande förstå-
elsen av andelsbegreppet.  
Diagnoserna RB1, RB2 och RB3 speglar att man i den inledande undervis-
ningen om bråk använder bråkaspekter från vardagen för att kunna konkre-
tisera begreppet för eleverna. Senare övergår man i undervisningen till 
aspekten bråk som tal för att kunna operera med bråk i såväl problemlös-
ning som inom algebran.  
Diagnoserna RB4 och RB5 testar inledningen av begreppet bråk som tal. 
Dessa diagnoser genomfördes i årskurserna 5 och 6. Diagnos RB4 testar 
elevers kunskaper i att ange olika uttryck för samma tal i bråkform Det är 
viktigt att kunna uttrycka bråk på olika sätt eftersom det krävs att kunna 
göra bråken liknämniga vid beräkningar. I inledningen på det här avsnitt 
står att läsa ”Lösningsfrekvensen på uppgifter av typ !

!
− !

!
  vid starten av 

årskurs 1 på gymnasiet är 62% för samtliga elever (i slutet årskurs 8 är det 
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40%)”.  Förmodligen har många av de elever som inte klarar denna uppgift 
missat nödvändiga förkunskaper redan i årskurs 6. 
Diagnos RB5 testar om eleven har grundläggande taluppfattning av bråk 
som tal och har genomförts i årkurs 6. Denna grundläggande taluppfattning 
visar sig senare vara avgörande när man ska operera med tal i bråkform. 
I kursplanen, Lgr11, under centralt innehåll för årskurserna 4 – 6 står det: 

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. 
Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform. 

En rimlig tolkning av detta är att eleverna behöver ha en grundläggande 
förståelse av bråk och en grundläggande taluppfattning av tal i bråkform 
när de lämnar årskurs 6. Hälften av eleverna, 49%, i årskurs 6 har inte 
denna grundläggande taluppfattning av tal i bråkform (Tabell 36). 

Uppgiften 1/ !
!
 , som egentligen testar innebörden av bråkbegreppet snarare 

än division, har lösningsfrekvensen 10% (Figur 4.14). Det är 90% av ele-
verna i årskurs 6 som inte klarar att tolka uppgiften som ”Hur många tred-
jedelar ryms i en hel?”. En förklaring kan vara att eleverna inte ser enkel-
heten i uppgiften, utan tror att det innebär en svår beräkning. Detta är emel-
lertid en grundläggande kunskap som tydligen saknas hos de flesta elever 
och är en aspekt som tydligt måste lyftas fram i undervisningen. 
De båda diagnoserna RB4 och RB5, har genomförts i årskurs 6. Det visar 
sig att 53% respektive 51% av eleverna har alla eller nästan alla rätt på 
dessa båda diagnoser (Tabell 36). Endast hälften av eleverna behärskar 
alltså begreppet bråk som tal i slutet av årskurs 6. När en elev väl förstått 
ett begrepp så kan eleven troligen markera bråket på tallinjen, storleksordna 
tal i bråkform samt visa en grundläggande taluppfattning.  
Resultaten visar att många elever saknar grunderna när det gäller begreppet 
bråk när de lämnar årskurs 6. Konsekvenserna av detta framkommer senare 
när eleverna testas på enkla beräkningar med tal i bråkform. Diagnoserna 
RB6 (BD13) och RB7 (BD14) har använts i slutet av årskurs 8 och även i 
början av gymnasiets årskurs 1. I början av detta stycke redovisades resul-
tat för årskurs 1 i gymnasiet. Det är iögonfallande att hela 33% av de elever 
som valt matematikintensiva linjer på gymnasiet har för få rätt på bråkdia-
gnosen. I kapitel 6 redovisas vilka konsekvenser just bristande kunskaper 
inom bråkräkning får för algebra och ekvationslösning. 
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5.3.4 Mer komplexa matematikkunskaper som i tal i                   
potensform och geometri 

Den grundläggande aritmetiken är ständigt aktuell vid fortsatt kunskapsut-
veckling inom matematik. Här följer ett par exempel från potenser och röt-
ter samt geometri.  

Potenser och rötter 
Inom området aritmetik ryms även begrepp som potenser och rötter. Vid 
arbete med dessa begrepp blir det tydligt att olika matematiska notationer 
och det sätt på vilket man förväntas skriva, är konventioner som eleven 
måste få möjlighet att lära sig.  
Området potenser introduceras på högstadiet men undervisas idag främst på 
gymnasiet, ett tydligt exempel bland många på hur innehåll flyttats uppåt i 
årskurserna. För 20 år sedan förekom det betydligt mer undervisning om 
potenser i grundskolan, men enligt kursplanen Lgr11 ska området finnas 
med även nu. I centralt innehåll ingår ”potenser för att uttrycka små och 
stora tal”.  
Området är relativt begränsat och har analyserats didaktiskt. Med hjälp av 
ett resultatschema (Figur 4.4) är det lätt att se var elevernas problem upp-
står. Redan att tolka uttryck skrivna enligt definitionen av potenser, typ 
3!, 2!  och  5!, vållar problem för närmare hälften av eleverna i början av 
gymnasieskolan. Att 3! = 9  vet 88% och att 2! = 32  vet 69% men att 
5! = 1 vet endast 51% av dessa elever. Att en elev förstår vad ett tal ut-
tryckt i potensform innebär, betyder att hon förstår dessa tre typer av påstå-
enden. Vidare är det endast runt hälften av eleverna som förstår innebörden 
av grundpotensform. Definitionen av tal i potensform och grundpotensform 
är grundläggande kunskaper som eleven behöver för att kunna tolka texter i 
kurslitteratur inom till exempel naturvetenskap och ekonomi.  
Behovet av att använda potenser vid operationer beror på vilket program 
eller utbildning eleven läser. Med hjälp av didaktisk ämnesanalys och den 
empiriska studien där lösningsfrekvenser analyserats, framgår vilka olika 
aspekter som behöver synliggöras i undervisning för att hjälpa eleven att 
utveckla och behärska begreppet (Figur 4.5). Lärare som intervjuats i sam-
band med dessa resultat menar att de ser en del av dessa aspekter som 
självklara och kanske inte lyfter fram dem så tydligt i undervisningen, vil-
ket de dock förstår är nödvändigt när de ser resultatschemat. 
När matematikinnehållet blir mer komplext blir det svårare att skilja själva 
begreppen från de aritmetiska beräkningar som ingår. Strävan har, som ti-
digare påpekats, varit att ha den ingående aritmetiken mycket enkel. Trots 
det kommer självklart vissa elevers mindre goda kunskaper inom aritmetik 
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att påverka deras möjligheter att lösa uppgifter som testar att de behärskar 
olika begrepp, som i detta fall potenser. Multiplikationsfakta och även 
grundläggande addition och subtraktion krävs förstås även vid räkning med 
potenser.   

Geometri  
Det andra exemplet är geometri, areaberäkning. När eleven ska lämna det 
konkretiserande stadiet som kan innebära att jämföra arenan av figuren 
med ett rutmönster, en areamall, för att sedan med hjälp av sidornas 
längdmått beräkna arean, klarar ett antal elever inte det.  
Med hjälp av diagnos MAr1 går det att studera elevernas grundläggande 
kunskaper om area. De flesta elever klarar att jämföra areor som innehåller 
rutmönster redan i årskurs 5. De 7% som då inte klarar detta, klarar det inte 
heller två år senare i årskurs 7. När eleven sedan ska ta ett ytterligare steg 
och jämföra två figurer där det inte finns stöd i rutmönster, utan det krävs 
att eleven har abstraherat sina kunskaper så får fler elever problem. I detta 
fall går det att vika eller mäta med en referent, till exempel en penna, och 
på så sätt jämföra. I uppgiften behöver eleven även förstå att area kan kon-
serveras, vilket innebär att man kan flytta delar av figuren och bilda en ny 
figur med samma area. Av lösningsfrekvenserna framgår att endast hälften 
av eleverna i årskurs 5 och 6 har förstått detta (Figur 5.6). 
Att bestämma arean av en enkel figur som en rektangel med hjälp av ett 
rutmönster gick bra för de flesta elever. När eleverna sedan möter ett paral-
lelltrapets som också stöds av ett rutmönster, förmår en stor del av eleverna 
inte att generalisera genom att tänka ”flytta en del” och på så sätt få en rek-
tangel vars area lätt kan bestämmas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.6. Lösningsfrekvenser, Grundläggande mätning area, MAr1. 

Uppgifterna 2 och 3 på diagnosen MAr1 testar elevens förståelse av area-
begreppet och konservering av area, alltså elevens känsla för att hantera 

MAr1:1 Jämföra areor genom att 
räkna rutor 
Åk 5 93% 
Åk 6 94% 
Åk 7 93% 

MAr1:3  Parallelltrapetsets area 
med hjälp av rutor. 

Åk 5 34% 
Åk 6 45% 
Åk 7 48% 

MAr1:4 Beräkna arean av en rek-
tangel, kända sidor, 4 cm o 6 cm 

Åk 5 75% 
Åk 6 82% 
Åk 7 81% 

MAr1:2 Bestämma en area genom 
att jämföra figurer. 

Åk 5 49% 
Åk 6 53% 
Åk 7 74% 
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geometriska figurer när de ska bestämma arean. Lösningsfrekvensen för 
uppgift 3 i årskurs 6 är 45% och i årskurs 7 48%. Drygt hälften av eleverna 
i dessa årskurser, kan alltså inte omsätta och generalisera grundläggande 
kunskap. Återigen tydliggörs att generalisering av ett begrepp behöver 
uppmärksammas i undervisningen. Uppgift 4 är en traditionell uppgift: En 
rektangel är 4 cm lång och 6 cm hög. Hur stor är arean? Cirka 80% av ele-
verna löser denna uppgift i årskurserna 6 och 7. Den högre lösningsfre-
kvensen kan bero på att vissa elever lärt sig att använda formeln, utan att 
förstå begreppet. Lösningsfrekvenserna på uppgifterna 2 och 3 tyder på det.  
Detta är återigen ett exempel på att en del elever inte klarar att generalisera 
en vunnen kunskap. Beräkningen i uppgift 4, multiplikationen 4  ∙ 6 = 24, 
kan inte betraktas som svår. Skulle sidorna däremot varit uttryckta med 
hjälp av decimaltal så hade säker lösningsfrekvensen varit lägre. 
Diamantdiagnoserna, visas tydligt var i undervisningsprocessen elevens 
kunskapsutveckling avstannar och med motsvarande strukturschema, blir 
det möjligt att få syn på de aspekter av begreppet, som eleven behöver få 
undervisning om. 

5.3.5 Avslutande kommentar 
När elevers kunskaper diskuteras i nationella sammanhang är det ofta utgå-
ende från betyg i årskurs 9 eller nationella prov. Ett nationellt prov är 
summativt och innebär stickprov när det gäller elevers kunskaper. De ska 
mäta elevernas olika förmågor i enlighet med kunskapskraven. I olika 
sammanställningar från Skolverket får lärare besked om elevernas kun-
skaper i form av olika tabeller. Under senare år har dessa rapporter varit 
dyster läsning. På så sätt känner man till inom vilka matematikområden 
eleverna har mindre bra kunskaper, även om de inte är speciellt bra inom 
något matematikområde. Som ett komplement går det att med noggrant ut-
arbetade diagnoser i detalj synliggöra vari varje enskild elevs kunskapsbris-
ter finns. Genom att följa strukturscheman går det med precision att avgöra 
var bristen har uppstått och vilka konsekvenser den får för eleven. 
Stora internationella kunskapsundersökningar redovisas på motsvarande 
sätt som nationella prov. Där ingår även attitydundersökningar, något som 
inte tas upp här.  Elever som deltagit i TIMSS- och PISA-undersökningarna 
har slumpvis valts ut bland svenska elever i den årskurs som varit aktuell. 
Resultaten under de senaste decennierna har varit nedåtgående och med 
hjälp av dem syns en tendens som visar på mindre goda elevkunskaper. 
Något dessa internationella kunskapsundersökningar inte ger besked om är 
vilka elever som saknar vilka kunskaper. Med hjälp av Diamantdiagnoser 
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kommer man ner på individnivå och kan på så sätt göra skillnad för den 
enskilde eleven. 
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6 Kartläggning av elevers matematikkunskaper vid 
starten av gymnasieskolan  

Föregående kapitel avslutades med en genomgång av svenska grundskole-
elevers matematikkunskaper inom några grundläggande områden. Här re-
dovisas en kartläggning som gjorts direkt vid terminsstart i årskurs 1 på 
gymnasiet. Kapitlet inleds med en bakgrund som fokuserar behovet av att 
göra en kunskapstest i matematik vid starten av gymnasieskolan relaterat 
till de betyg eleverna får i matematik i årskurs 9. Områden som diagnosti-
serats och redovisas här är tal i decimalform, procent och ekvationer. 
I en debattartikel i Dagens Nyheter (Bennet & Löwing, 10 april 2014) be-
skrivs de bristande matematikkunskaper som eleverna har när de börjar 
årskurs 1 i gymnasieskolan. Här följer ett längre citat ur den artikeln: 

Vi har också resultat från samtliga elever, ca 1500, i gymnasiets årskurs 1 i en 
större mellansvensk kommun. De elever som testats går på ett nationellt program 
och har fått godkänt betyg i årskurs 9. Elevernas resultat talar ett entydigt språk; 
alldeles för många elever har mycket dåliga kunskaper när det gäller så grundläg-
gande färdigheter som att addera och multiplicera enkla bråk eller hantera enkla 
procentberäkningar, alltså en typ av färdigheter som utgör en lika naturlig grund 
när det gäller matematisk problemlösning, som läsfärdighet utgör när det gäller att 
förstå eller skriva en vanlig text. Dessutom ökar inte eleverna sina matematikkun-
skaper med åren – elevernas resultat när det gäller begrepp och enkla räkneoperat-
ioner är ungefär desamma i årskurs åtta som i årskurs sex. Till och med under det 
första året på gymnasiet har hälften av eleverna problem med grundläggande be-
räkningar som de borde ha lärt sig under mellanstadiet. Dessa elever har troligen 
inte förstått den matematik de arbetat med under de första åren i skolan. De har 
inte heller hämtat in dessa kunskaper senare. Detta måste upplevas problematiskt 
av såväl eleven som förväntas lära sig ett mer komplext innehåll som av läraren 
som undervisar om detta innehåll.  
De satsningar som gjorts inom skolan har dock inte i första hand handlat om att 
uppmärksamma lärarna på elevernas basfärdigheter i matematik, utan har snarare 
handlat om hur undervisningen ska bedrivas. Fokus har förskjutits från innehållet i 
undervisningen till undervisningens form. Samtidigt trycker exempelvis den ame-
rikanske skolforskaren Liping Ma på den professionalitet som krävs även när det 
gäller att undervisa om den mest grundläggande matematiken. En av de mer upp-
märksammade skolforskarna idag, den nyzeeländske professorn John Hattie, dö-
mer också ut flera av de förslag som nu lanseras i den skolpolitiska debatten, såväl 
från höger som från vänster. Mindre klasser kan ha en positiv effekt, men bara 
marginellt, fler undervisningstimmar kan ha effekt, men bara om de fylls med ett 
meningsfullt innehåll, betygssystem spelar liten roll och det är inte väsentligt om 
betyg ges första gången i tredje klass eller i sjätte. I stället är det lärarens insats i 
klassrummet i kombination med realistiska förväntningar på elevernas lärande 
som spelar roll. Forskningen visar att det är lärarnas ämneskunskaper i kombinat-
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ion med kunskaper om hur innehållet ska undervisas som är de faktorer som på-
verkar elevernas resultat mest. 
Förhoppningsvis kan det nu pågående Matematiklyftet leda till förbättrade mate-
matikkunskaper hos svenska elever. Denna fortbildning kan ge lärarna förutsätt-
ningar att diskutera sin egen undervisning kollegialt och, i bästa fall, förutsätt-
ningar att utveckla sin undervisning. Men om förändringen av undervisningen inte 
kombineras med korrekt, åldersanpassat matematikinnehåll, kommer elevernas re-
sultat knappast att förbättras. Det är därför dags att fästa blickarna mot den mate-
matik som behandlas i klassrummen, och då framför allt på hur grundläggande 
matematikkunskaper och färdigheter undervisas och uppfattas av eleverna. Först 
när eleverna får dessa verktyg, har de möjlighet att utveckla och fördjupa matema-
tiska begrepp och att använda sina kunskaper vid problemlösning eller, för den 
delen, när det gäller att förstå valresultat, begreppet bränsleförbrukning eller bild-
skärmsupplösning. Läraren måste behärska grundläggande matematik för att ha 
möjlighet att entusiasmera sina elever, bedöma deras kunskaper och ge dem möj-
lighet att bygga upp sin förståelse i ämnet från grunden. Vi anser att det matema-
tiska ämnesinnehållet har försummats inom den fortbildning som hittills erbjudits 
lärare.  

Dagen efter skrev Johannes Åhman (2014), politisk redaktör på Dagens 
Nyheter med anledning av debattartikel: 

Valretoriken om mindre klasser och betyg skymmer det viktiga. Uthållig fo-
kusering på ämnesinnehållet är den enda hållbara vägen till bättre resultat. 
Hur mycket ska man betala om man får 15 procents rabatt på något vars ordinarie 
pris är 720 kronor? Som läsare av gårdagens DN Debatt fick man inte något facit. 
Men för alla som genast visste hur uppgiften ska lösas gav exemplet en tydlig bild 
av hur allvarligt läget är: 54 procent av de testade eleverna i gymnasiets årskurs 1 
klarade inte uppgiften. 

Läsare som kände sig osäkra inför uppgiften fick i stället en obehaglig påminnelse 
om att det inte stod så väl till med undervisningen i matematik när de själva gick i 
skolan heller. Den insikten är inte mindre viktig än den första. (DN 11 april 2014).  

Åhman visar att han tydligt förstår allvaret med elevernas bristande kun-
skaper. 
I en kartläggning på gymnasiet som genomfördes vid terminsstart hösten 
2013 och som redovisas här har samtliga cirka 1500 elever i årskurs 1 i en 
större svensk kommun deltagit. Även cirka 900 elever i gymnasiets årskurs 
2 i samma kommun genomförde diagnoserna. 

6.1  Bakgrund  
Den stora fortbildningssatsningen Matematiklyftet riktar sig till alla stadier 
i skolan, även gymnasiet, (Skolverket, 2015b). Fortbildningen erbjuds i 
form av internetbaserade moduler avsedda för kollegialt lärande. När gym-
nasielärare för första gången, hösten 2013, erbjöds denna fortbildning fanns 
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endast en modul, problemlösning, klar. En större svensk kommun plane-
rade samma höst, en första central kartläggning av elevers kunskaper vid 
starten i gymnasieskolan. Kopplingen mellan den planerade kartläggningen 
och Matematiklyftet synliggjordes för gymnasiechefen och matematikut-
vecklarna 
Ett stort antal gymnasielärare i kommunen skulle alltså följa matematiklyf-
tets modul problemlösning under höstterminen. Syftet med denna kompe-
tensutbildning var att lärarna skulle utveckla sina kunskaper i att undervisa 
i problemlösning och modellering. Resultatet av undervisning, i eller via 
problemlösning, är beroende av elevernas grundläggande kunskaper, deras 
verktygslåda, eftersom brister där riskerar att påverkar deras förmåga att 
lösa problem eller att fördjupa sin begreppsförståelse. Detta påverkar i sin 
tur resultatet av lärarens ansträngningar att utveckla sin undervisning.  
Redan i grundskolans läroplan Lpo 94 beskrivs problemlösning som ett 
verktyg för att nå matematisk förståelse: ”Utbildningen i matematik skall 
ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla 
och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya 
insikter och lösningar på olika problem” (SKOLFS 1994:1). Texten kan 
tolkas som att utveckling av matematisk förståelse sker i symbios med pro-
blemlösning. Forskare talar om undervisning via problemlösning, (Wynd-
hamn, Riesbeck & Schoultz, 2000; Taflin, 2007) där problemlösningsakti-
viteter används som ett medel för att nå matematisk kunskap.  
Undervisning i matematik utifrån problemlösning bedöms som utvecklande 
för en djupare förståelse av matematiska begrepp och ger eleverna en bättre 
koppling mellan olika kunskapsområden inom och utanför matematiken 
(Lester & Lambdin, 2007). För att detta ska lyckas krävs att eleverna har de 
grundläggande baskunskaper i matematik som behövs för att lösa problem 
på denna nivå. Det krävs att kunskaper från tidigare, såsom begrepp, pro-
cedurer och metoder, används på ett nytt sätt eller att de bekanta begrep-
pen, procedurerna och metoderna används i obekanta situationer. I gymna-
siets kursplan (Skolverket, 2011b) ingår utöver problemlösning även mo-
dellering, vilket förutsätter kännedom om den aktuella kontexten och goda 
grundläggande kunskaper. 
Om undervisningen i problemlösning och modellering ska ge önskat resul-
tat krävs att eleverna har stabila kunskaper i grundläggande matematik. 
Därför kartlades elevernas kunskaper vid starten av årskurs 1 i gymnasiet. 
Det diagnosinstrument som användes var BrilliantGrund. Brilliant är precis 
som Diamant ett bedömningsstöd som har en del avgränsningar: Brilliant 
mäter inte elevens problemlösningsförmåga. Diagnoserna testar den ”verk-
tygslåda” eleven har i form av grundläggande begrepp och metoder för be-
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räkningar, alltså förutsättningarna för att kunna lösa matematiska problem. 
Precis som när det gäller Diamant, är Brilliant konstruerad utifrån en didak-
tisk ämnesanalys. 
Syftet med att genomföra en kartläggning var främst att ge lärarna en preci-
serad bild av vilka förkunskaper eleverna har och av vad som saknas. Detta 
kan på sikt hjälpa lärarna att med precision planera undervisningen och 
sätta in adekvata åtgärder för att öka elevernas möjligheter att förstå det 
nya matematikinnehåll som de möter. Lärarna får också genom denna kart-
läggning en uppfattning om i vilken omfattning eleverna har med sig cen-
trala förkunskaper från grundskolan.   
Ett annat syfte med kartläggningen var att hjälpa beslutsfattare på olika ni-
våer i kommunen att bättre förstå vari eventuella kunskapsbrister består, 
alltså inom vilka områden och årskurser och hos vilka elevgrupper det finns 
kunskapsbrister. När gymnasiechefer och rektorer får bättre kunskap om 
detta kan resurserna för kommande åtgärder koncentreras till rätt område 
och rätt program. Åtgärderna blir därmed relevanta just för de brister som 
upptäcks, vilket torde vara såväl pedagogiskt som ekonomiskt önskvärt. 
Resultatet av kartläggningen redovisades för gymnasielärare, rektorer och 
kommunansvariga på olika sätt för att ge bästa möjliga information. Lös-
ningsfrekvenserna redovisades per skola och per kurs (per programgrupp; 
högskoleförberedande och yrkesprogram) och aggregerades sedan till 
kommunnivå. Tanken med samlade resultat på kommunnivå är att den en-
skilda klassen/gruppen ska få en referens att jämför sina resultat med. Den 
samlade bilden utgör dessutom en grund för att diskutera huruvida kom-
munresultaten är acceptabla eller behöver förbättras. Jämförelse mellan 
olika skolor var endast möjlig att göra för ansvariga chefer inom kommu-
nen. 
En bakgrund avseende elevers matematikkunskaper vid övergången mellan 
grundskolan och gymnasieskolan kan beskrivas med hjälp av statistik häm-
tad från Skolverket (Skolverket, 2015a). Denna statistik är emellertid inte 
helt enkel att tolka, beroende på att det totala elevantalet är olika beroende 
på vilken typ av statistik som Skolverket redovisar. Underlagen skiljer sig 
alltså något när det gäller totala antalet elever i årskurs 9, elever som ge-
nomfört nationella provet i matematik och elever som fått slutbetyg. Sta-
tistiken pekar emellertid mot att ca 10% av eleverna som inte har genom-
fört det nationella provet har fått godkänt slutbetyg i matematik.  
Den bild som framkommer av Skolverkets komplexa statistik visar att ele-
vernas faktiska kunskaper inte alltid stämmer med betyget. Gymnasielärar-
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na är medvetna om detta, och anser att grundskolebetyget bättre borde 
spegla elevens matematikkunskaper.  

Tabell 37.  

 

 

Elevstatistiken för läsåret 2013/14 visar att: 
97 238 elever gick i årskurs 9 i oktober 2013, 
96 430 elever fick slutbetyg i matematik våren 2014, 
**87 460 elever 90,7% av dessa fick godkänt slutbetyg A-E, i matematik 
*87 635 elever genomförde nationella provet i matematik och av dessa fick 
87,5% provbetyget A-E.  
 
Det är intressant att studera Tabell 37 ovan och jämföra de tre ämnena ma-
tematik, svenska och engelska. I matematik är det flest elever som inte har 
godkänt på det nationella provet och samtidigt är det här störst andel elever 
som får högre slutbetyg än betyget på det nationella provet. Lärarna i 
svenska och engelska verkar, när det gäller slutbetyg, i sin bedömning ligga 
betydligt närmare resultaten på de nationella proven. Vad är det som gör att 
bedömningen i matematik är annorlunda jämfört med de båda andra äm-
nena? 
Slutbetyget i årskurs nio borde vara en god indikation på elevens matema-
tikkunskaper, men matematiklärare på gymnasiet vill ändå själva testa vilka 
grundläggande matematikkunskaper eleverna har med sig från årskurs 9.  
Intresset för matematikdiagnoser vid starten av gymnasiet har undersökts i 
flera högskoleuppsatser. Martinsson (2009) har i sitt examensarbete på Lä-
rarprogrammet studerat diagnosverktyg i matematik vid starten av gymna-
sieskolan. Med hjälp av en enkät (sänd till cirka 50 gymnasielärare) kom 
han fram till att majoriteten av lärarna ansåg att det är viktigt att inhämta 
information om sina kommande elever. Vanligast var skriftliga test vid bör-
jan av gymnasieskolan. Av de som använde test använde hälften (55%) 
skriftligt test med egenproducerade uppgifter och den andra hälften (45%) 
använde skriftligt test med färdigproducerade uppgifter. En femtedel av 
dem som svarade på enkäten använde inget test alls.    

Betyg och Nationella prov i årskurs 9 läsåret 2013 /2014, Skolverket. Resultatet visas i procent. 

Årskurs 9 Provbetyg F Slutbetyg F Lägre Lika Högre Antal elever där  
jämförelse gjorts 

Matematik 12,5 * 9,3 ** 2,2  67  30,8  87 043 
Svenska 3,6  3,9  11,2  65,8  22,9  80 629 
Engelska 3,2   6,4  17,6  73,5  8,9  88 299 
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Av dem som använde test menade majoriteten att de ville veta elevens bas-
kunskaper (90%), taluppfattning (78%) och huvudräkningsförmåga (75%), 
men även mätning, rumsuppfattning och geometriska samband var önsk-
värda kunskaper att testa. Diagnosen fick, ansågs det, emellertid inte ta 
längre än 60 minuter och den skulle genomföras i början av höstterminen. 
Slutsatsen i Martinssons uppsats är att någon form av kartläggning behövs 
för att få information om vilka kunskaper och behov som finns i elevgrup-
pen. 
I en uppsats på avancerad nivå inom ämnesdidaktik har Andersson (2013) 
studerat en, på en skola konstruerad, diagnos som under en längre tid ge-
nomförts varje år vid terminsstart i årskurs 1 på gymnasiet. Han drar slut-
satsen, utifrån de svar som en grupp elever med svaga resultat på diagnosen 
har lämnat, att många har stora brister i sin förståelse inom grundläggande 
taluppfattning. Andersson skriver vidare att:  

En diagnos av denna typ bedöms ändå kunna vara en viktig del i en kartläggning 
för att kunna hitta och ge extra stöd till elever som har svaga förkunskaper i ma-
tematik, även om man också kan tänka sig ett arbetssätt där kartläggningen av ma-
tematikkunskaper har tydligare formativ karaktär.  

Dessa båda uppsatser pekar mot att gymnasielärare önskar information om 
sina nya elever för att kunna hjälpa dem till bättre resultat. Gymnasielärar-
na är av erfarenhet vana vid att många elever saknar grundläggande mate-
matikkunskaper när de börjar gymnasieskolan och därför anser de att en 
kartläggning behövs. 
För att komma in på ett nationellt program på gymnasieskolan krävs att 
eleven har godkänt i matematik. Detta torde innebära att de elever som gick 
på ett nationellt program på gymnasieskolan läsåret 2013/2014 hade god-
känt betyg när de lämnade årskurs 9. Under årskurs 1 läser eleverna kurs 
1a, 1b eller kurs 1c beroende på vilket program de valt. Skolverkets sta-
tistik visar antalet elever som går på gymnasiets nationella program och 
inte har fått godkänt på det första nationella provet (Tabell 38). Dessa ele-
ver utgör en påfallande stor andel i såväl Matematik 1a som 1b. 
Tabell 38.  

 

 
 
 

Nationella prov i matematik läsåret 2013/2014. Gy åk1. Resultaten redovisas i procent.  

 HT -13  VT - 14  
Gy åk1   Ej nått målen   Antal elever   Ej nått målen   Antal elever 
Matematik 1a 29,5  1 328 29,8,  23 215 
Matematik 1b 19,2  671           16,7 29 094 
Matematik 1c 4,2  11 505 5,4  4 960 
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Det går endast att spekulera i varför det är så många elever som inte klarar 
godkänt resultat efter genomgången första kurs på gymnasiet, trots att ele-
verna har godkänt betyg i årskurs 9. Är kursen för svår eller har eleverna 
för stora kunskapsluckor? 
Troligen spelar elevernas bristande förkunskaper från tidiga år i grundsko-
lan en roll här. Många gymnasielärare har säkert intentionen att hjälpa ele-
verna, men av resultaten att döma lyckas de inte. En förklaring kan vara att 
brister som har uppstått under de tidigaste skolåren kvarstår och orsakar 
flera svårigheter för eleverna. Att åtgärda dessa förkunskapsbrister, om 
man inte med precision vet vari de består och har didaktiska kunskaper att 
undervisa om detta innehåll, är inte helt enkelt.       

6.2 Kartläggning och resultat  
De diagnoser som genomfördes hösten 2013 och som redovisas här testade 
grundläggande kunskaper inför fortsatta studier på gymnasiet. Dessa kun-
skaper utgör delar av den verktygslåda som eleven behöver för att kunna 
lösa matematikproblem samt utveckla vidare kunskaper och förmågor inom 
ämnet. 
Den elev som saknar grunderna får självklart svårt att lösa uppgifter där 
olika verktyg behövs. Vidare behöver eleven ha flyt i sitt hanterande av 
dessa verktyg. För många elever upptar tankar kring begrepp och beräk-
ningar så stor del av arbetsminnet, att deras möjlighet att lösa det aktuella 
matematikproblemet blir små. Deras fokus hamnar helt enkelt fel (Miller, 
1969; Klingberg, 2007). 
Det innehåll som testats med BrilliantGrund ingår i grundskolans kurs. Di-
agnoserna är framtagna på basis av en didaktisk ämnesanalys och i samver-
kan med gymnasielärare och med baktanken att majoriteten av de elever 
som börjar gymnasiet borde behärska det som prövas. Uppgifterna är så-
pass grundläggande och enkla att den elev som behärskar innehållet kan ha 
allt rätt. Uppgifterna har även utförts av gymnasielärare själva. 
Utöver klassen eller gruppens resultat är skolans resultat intressant. På 
samma sätt som vid kartläggningar i grundskolan (Kapitel 5) redovisas re-
sultaten för de olika diagnoserna i resultatscheman med lösningsfrekvenser 
per uppgift för respektive kurs på varje skola. För att få en jämförelse fick 
läraren tillgång till den totala lösningsfrekvensen för alla elever i kommu-
nen (kommunala skolor) som läser respektive kurs. I redovisningen fanns 
även en tabell som visade andelen elever på skolan respektive kommunen 
som har för få rätt på de olika diagnoserna. Därigenom får läraren syn på 
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omfattningen av bristande kunskaper och, via lösningsfrekvens per uppgift, 
var kunskapsbristerna finns. 
För varje diagnos presenterades ett resultatschema för samtliga elever som 
går i årskurs 1 respektive årskurs 2 i gymnasiet i kommunen. Där fram-
trädde ett tydligt mönster som beskriver elevernas kunskaper inom respek-
tive område. Även dessa lösningsfrekvenser bekräftar att de didaktiska äm-
nesanalyserna synliggör en ökande komplexitet när det gäller olika aspekter 
av de begrepp som testas. 
Kartläggningen gjordes med hjälp av sex diagnoser.  

1. AG-GY Multiplikationsfakta och generalisering av multiplikation  
2. AU-GY Potenser och rötter 
3. RB-GY Tal i bråkform 
4. RD-GY Tal i decimalform  
5. RP-GY  Procent 
6. TA-GY  Ekvationer. 

Tabell 39 nedan beskriver andelen elever med alla, nästan alla och för få 
rätt lösta uppgifter per diagnos, kurs och totalt. Tabellen ger en överskådlig 
bild av andelen elever som behärskar de begrepp som testas på respektive 
diagnos. Överst i tabellen finns elevresultatet för det totala antalet elever 
som läser matematikkurserna på gymnasiet, alltså elever med godkänt slut-
betyg från grundskolan. Därefter finns elevresultat per kurs. Andelen elever 
som anses behärska ett begrepp beräknas genom att räkna samman alla rätt 
och nästan alla rätt på diagnosen. 

Tabell 39  
Gymnasiet årskurs 1. Andel elever med alla, nästan alla och för få lösta uppgifter per diagnos och 
kurs, samt totalt. 1Antalet elever kan variera något mellan diagnoserna. Andelen i de olika diagno-
serna är dock grundat på de exakta värdena i respektive diagnos. Lösningsfrekvensen i procent. 
Kurs n = Antal rätt AG-GY AU-GY RB-GY RD-GY RP-GY TA-GY 
  Alla rätt 4  1  26  15  25  3  
Alla 14751 Nästan alla 55  31  24  27  22  10  
  För få 41  68  60  58  53  88  
  Alla rätt 1  0  5  5  11  0  
1a 3871 Nästan alla 36  3  17  18  15  3  
  För få 63  97  77  77  74  97  
  Alla rätt 3  0  10  9  18  2  
1b 6321 Nästan alla 61  23  21  22  22  15  
  För få 36  76  69  69  60  83  
  Alla rätt 11  4  33  31  45  6  
1c 4561 Nästan alla 65 66  34  41  29  7  
  För få 23  31  33  27  25  87  
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Av denna tabell framgår att 41% av eleverna har för få rätt när det gäller 
grundläggande multiplikation. Dessa elever har således svårigheter med 
multiplikationsfakta och generaliserad multiplikation. Tidigare har konsta-
terats att en fjärdedel av eleverna i årskurs 6 inte behärskar multiplikations-
fakta (Tabell 35) och att i sin tur knappt hälften av dessa elever kan genera-
lisera dessa multiplikationsfakta. En rimlig tolkning är att de brister som 
visar sig i början av gymnasiet kan spåras till tidigare årskurser.  
Potenser och rötter (AU-GY) är också begrepp som en stor andel av ele-
verna inte behärskar; 68% har för få rätt på denna diagnos. Detta kan jäm-
föras med de resultat per uppgift som redovisades i Figur 4.4. När det gäller 
att räkna med tal i bråkform (RB-GY) har 60% av eleverna svårigheter 
(Jämför här figurerna 4.17, 4.20 och 4.21). Av Tabell 39 framgår att det i 
princip är samma andel elever som har svårigheter med tal i decimalform, 
som andelen elever som inte behärskar tal i bråkform.  
Tal i decimalform är endast ett annat sätt att skriva tal i bråkform och har 
eleven inte förstått tal i bråkform får hon troligen svårt även med tal i 
decimalform. Andelen elever med för få rätt på hela diagnosen Procent, 
RP-GY, är 53%, ett resultat liknande dem för diagnoserna RB-GY och RD-
GY. De tre begreppen tal i bråkform, tal i decimalform och procent testar 
nära relaterade samband och därmed är det inte förvånade att lösningsfre-
kvenserna är relativt lika. Förståelse av dessa begrepp kräver även en över-
gripande förståelse av sambanden mellan begreppen. Det är troligen de ele-
ver som förstår dessa samband, som har löst alla tre diagnoserna. 
Här följer en analys av de tre diagnoserna, tal i decimalform, procent och 
ekvationer. Lösningsfrekvenserna stöder den didaktiska ämnesanalysen 
även när begreppens komplexitet ökar, såsom vid procentberäkning och 
ekvationslösning. 

6.2.1 Analys av tal i decimalform 
Vid beräkningar av tal i bråkform och tal i decimalform visar det sig om 
eleverna har lärt sig matematik i egentlig mening i skolan eller om de bara 
har lärt sig att använda procedurer. Att lösa uppgifterna på diagnos RD, Tal 
i decimalform, kräver god taluppfattning och förmåga att använda räknela-
gar och räkneregler. Dessa grundläggande räknelagar och räkneregler ska 
eleverna ha fått undervisning om under tidigare årskurser i samband med 
operationer med naturliga tal. En och samma uppgift kan ofta lösas med 
olika strategier, där alla strategier utnyttjar dessa räknelagar och räknereg-
ler. Resultaten tyder emellertid på att elever under de tidigare årskurserna 
inte har fått möta enkla huvudräkningsstrategier. Resultatet på diagnosnivå 
(Tabell 39) visar att endast runt 40% av eleverna behärskar grundläggande 
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enkla beräkningar med tal i decimalform i början av gymnasiet, det vill 
säga har alla eller nästan alla rätt på diagnosen. 
Resultatet borde nog varit bättre med tanke på kunskapskraven i Lgr11 och 
det centrala innehållet. Där ingår för årskurserna 4 – 6:  

Rationella tal och deras egenskaper […] 
Positionssystemet för tal i decimal form. [...] 

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i tal i decimal 
form vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkning med skriftliga me-
toder och digital teknik. (Lgr11) 

För årskurserna 7-9 ingår 
Reella tal och deras egenskaper samt användning i vardagliga och matematiska si-
tuationer […]  
Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimal form vid överslags-
räkning, huvudräkning samt vid beräkning med skriftliga metoder och digital tek-
nik. (Lgr11) 

Uppgifterna i diagnosen (Figur 6.1) testar taluppfattning av tal i decimal-
form. Av lösningsfrekvenserna (Figur 6.2) framträder samma mönster som 
tidigare iakttagits i grundskolan, att subtraktion är svårare än addition. Lös-
ningsfrekvensen minskar även när det ingår fler decimaler i uppgiften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 6.1. Diagnosen RD-GY. 

Nedan följer en beskrivning av de olika uppgifterna, och reflektioner kring 
tänkbara lösningar.  

1a)  4 + 2,15 = _____         b) 4,4 + 5,6 = ____    c) 2,3 + 1,8 = _____                  

2a)  1,07 + 0,20 = _____    b) 0,54 + 0,52 = ___  c)   7,2 + 7,9  = _____ 

3a)  5,9 - 2,7 = _____        b) 7,2  - 3,9 =  _____ c)  4,65 - 3,45 = ____         

4a) 8,24 - 3,98 = _____      b) 1,6 - 0,65 = ____  c) 1,56 - 0,57 = ____ 

5a) 9 ⋅ 1,5 = _____              b) 30 ⋅ 0,04 = ____    c) 0,7 ⋅ 50 = _____ 

6a) 0,4 ⋅ 0,25 = _____         b) 0,5 ⋅ 1,4 = ____     c) 1,1 ⋅ 2,25 = _____ 

7a) 6,25 / 2 = _____             b) 0,16 / 4 = _____   c) 10,05 / 5 = _____ 

8a) 0,16 / 0,8 = _____         b) 5 / 0,1 = ____        c) 0,7/ 0,01 = ____ 
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Uppgifterna 1a – 4c testar addition och subtraktion av tal i decimalform 
och är konstruerade så att de kan lösas i huvudet. Det är emellertid ett antal 
uppgifter här som en stor andel elever inte kan lösa.  
Några elever får fel redan på uppgifterna 1a och 2a, som handlar om posit-
ionssystemet. Var femte elev har fel på Uppgift 2b. För den som lärt sig 
innebörden av tal i decimalform finns det dock flera enkla lösningar. Man 
kan exempelvis räkna 54 + 52 = 106 i enheten hundradelar eller börja med 
närmevärdena 0,50 + 0,50 = 1 och därefter adderas 4 + 2 hundradelar. En 
tolkning, baserad på kliniska intervjuer, är att eleverna i grunden inte vet 
vad 0,54 betyder. De uppfattar detta som ”noll komma femtiofyra” eller 
”noll komma fem fyra”, inte som 54 hundradelar, varför de inte kan se de 
enkla lösningarna. 
En annan uppgift, som ett antal elever inte klarat av, är 2c. Den som ser att 
7,9 är nästan 8 lägger till en tiondel och drar sedan bort en tiondel från sva-
ret. Egentligen handlar detta om att kunna dela upp tal och sedan använda 
associativa lagen. Uppgift 1c löses på samma sätt. Tals uppdelning samt 
kommutativa och associativa lagen arbetar elever med redan i årskurs 1 i 
grundskolan och sedan förväntas de kunna tänka på detta sätt när talområ-
det succesivt utökas. Lagarna nämns då inte explicit, men används intuitivt. 
En annan uppgift med låg lösningsfrekvens är 3b. Här kan man antingen 
räkna 72 – 39 som är 33 tiondelar eller ännu enklare göra ett lika tillägg av 
0,1 vilket ger 7,3 – 4,0. Detta är grundläggande huvudräkningsstrategier. 
Uppgift 4a löses på samma sätt med ett lika tillägg av 0,02. Lösningsfre-
kvensen på dessa båda uppgifter är 68% respektive 56%.  
Det är färre elever som klarar två decimaler än en. 
Uppgift 4c, kan också lösas med god taluppfattning och uppdelning av tal. 
Man kan till exempel tänka 1,56 – 0,56 – 0,01 och därmed har man reduce-
rat uppgiften till 1,00 – 0,01. Endast hälften av eleverna i årskurs 1 på 
gymnasiet löser denna uppgift. 
Var fjärde elev klarar inte uppgift 4b. Utgångspunkt vid beräkningar av 
detta slag är att tänka de ingående talen med lika många decimaler 1,6 – 
0,65 = 1,60 – 0,65. Därefter kan beräkningen utföras på samma sätt som 
uppgift 4c ovan. Även uppgifterna 4b och 4c kan lösas genom att tänka på 
hundradelar som en enhet. 
Lösningsfrekvenserna för subtraktionsuppgifterna är lägre än för additions-
uppgifterna. Detta är en tendens som börjar redan i årskurs 1, men som inte 
borde vara sådan. Subtraktion är i sig inte svårare än addition, utan detta är 
olika aspekter av samma operation. 
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Uppgifterna 5a – 8c testar multiplikation och division av tal i decimalform. 
Även dessa uppgifter är konstruerade så att de kan lösas i huvudet. Nästan 
30% av eleverna räknade fel på uppgift 5a. De flesta löser uppgiften genom 
att tänka 9 hela och 9 halva alltså 9 + 4,5. Då används den distributiva la-
gen 9 (1 + 0,5) och förutsätter kunskapen att 1,5 innebär 1 + 0,5. Det går 
också att ”dubbla” sig fram och sedan ta dubbelt dubbelt, alltså 4 · 1,5 till  
8 · 1,5 = 12, och därefter addera 1,5. Elever lär sig sådana strategier genom 
att leka med siffror på det här sättet under de tidiga skolåren. 
Att lösa dessa uppgifter i huvudet förutsätter alltså en god taluppfattning, 
att kunna dela upp tal och ha kunskap om räknelagarna. Uppgifterna 5b och 
5c löser 55% respektive 60% av eleverna. Uppgift 5b är 30 · 0,04 = 3 · 10 · 
0,04 = 3 · 0,4.  Återigen används tals uppdelning och associativa lagen. 
Även uppgift 5c löses på samma sätt. Den som behärskar beräkningar av 
detta grundläggande slag ”ser” direkt att det blir 7 · 5 = 35. Att ”se” detta är 
emellertid inget som kommer av sig själv. Eleven måste få undervisning 
om varför beräkningen kan göras om till 7 · 5 och färdighetsträna denna typ 
av beräkningar. Detta borde ske på mellanstadiet.  
Även uppgift 6b, har låg lösningsfrekvens. Beräkningen 0,5 · 1,4 kan göras 
genom att ta hälften av 1,4. Troligen är det många elever som inte fått lära 
sig detta sätt att tänka. 
Uppgift 7a, lyder 6,25 / 2. Division med 2 innebär likadelning. Genom att 
använda sig av den distributiva lagen kan man tänka detta som (6 + 0,25) / 
2  =  6 / 2 + 0, 25 / 2  =  3 + 0,125. På samma sätt löser man 7c, 10,05/5. 
Även dessa uppgifter har en lösningsfrekvens på lite över hälften, 64% re-
spektive 52%. 
När det gäller uppgift 7b, 0,16 / 4,  så blir det, vid intervjuer, tydligt att sät-
tet att uttrycka tal i decimalform är avgörande för elevens förståelse. 
Många elever svarar 0,4, beroende på att de tänker noll komma sexton delat 
med 4. Hade de istället tänkt 16 hundradelar delat med 4 så hade de fått 4 
hundradelar. För den som kan detta spelar det mindre roll hur man uttryck-
er sig, men i ett inlärningsskede är det avgörande för elevens förståelse. 
Endast hälften av eleverna klarar denna uppgift. 
De sista båda uppgifterna 8b och 8c blir relativt enkla för den elev som lärt 
sig tänka i termer av innehållsdivision. Detta är återigen en kunskap från de 
tidiga skolårens division. Uppgiften 5/0,1 löser man exempelvis genom att 
först fråga hur många gånger 0,1 ryms i 1, vilket ger 10. Då blir 5/0,1 fem 
gånger mer, alltså 50. Man kan också se det som ett bråk och förlänga med 
10. Om man tänker 0,7/0,01 som 0,70/0,01 alltså med samma ”enhet” i 
både täljare och nämnare så handlar uppgiften om hur många gånger 1 
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(hundradel) ryms i 70 (hundradelar). Lösningsfrekvenserna här är 44% re-
spektive 38%. 
Tabell 40 visar lösningsfrekvenser för respektive uppgift på diagnosen. Ta-
bellen visar även lösningsfrekvenserna per kurser. 

Tabell 40.  
Diagnos RD-GY. Andelen elever, som löst uppgiften rätt. Lösningsfrekvens i procent. 

   Uppgift 
Kurs n= 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 

totalt 1500 95 93 91 96 81 91 91 68 77 56 75 78 
1a 417 94 92 91 96 71 91 90 58 74 46 67 71 
1b 628 93 92 89 96 78 88 88 64 71 51 70 73 
1c 455 98 97 94 98 93 96 95 82 88 73 88 91 

 
   Uppgift 
Kurs 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 

totalt 71 55 60 39 50 32 64 50 52 35 44 38 
1a 62 47 47 31 38 22 53 39 40 29 32 29 
1b 65 50 53 28 40 23 56 43 44 30 33 26 
1c 88 71 81 60 74 53 85 69 75 46 68 62 

Studerar man de fel som eleverna har gjort beror dessa troligen på att de 
inte behärskar de grundläggande beräkningarna inom de fyra räknesätten. 
Resultaten på diagnos AG-GY visade att många elever har svårigheter med 
multiplikation, vilket torde påverka resultatet på uppgifterna 5 och 6 i dia-
gnos RD-GY. Man kan också konstatera att de svårigheter eleverna har 
med vissa uppgifter inte direkt har att göra med decimaltalen i sig utan sna-
rare med elevernas taluppfattning och deras bristande förmåga att implicit 
använda räknelagar och räkneregler. 
Figur 6.2 och Figur 6.3 nedan visar resultatscheman för samtliga elever i 
årskurserna 1 och 2 i kommunens gymnasieskolor. I dessa båda resultat-
scheman kan man se mönster som visar samband mellan olika aspekter av 
tal i decimalform. 
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Figur 6.2 Resultatschema, Addition och subtraktion av tal i decimalform RD-GY, (åk 1, n≈ 
1500, åk 2, n ≈ 900). 

Lösningsfrekvenserna för de olika uppgifterna är återigen i stort sett samma 
i början av årskurs 2 som i början av årskurs 1. Bristande kunskaper vid 
starten av gymnasiet kvarstår och har inte åtgärdas. Detta är samma möns-
ter som framträder på grundskolan. Har inte eleven lärt sig ett innehåll i 
den årskurs då det undervisas först, så kvarstår problemen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Typ 7,2 − 3,9 
Åk 1 68% 
Åk 2 73% 

Typ 8,24 − 3,98 
Åk 1 56% 
Åk 2 57% 

Typ 1,56 − 0,57 
Åk 1 78% 
Åk 2 82% 

Typ 4,65 − 3,45 
Åk 1 71% 
Åk 2 79% 

Typ 1,6 − 0,65 
Åk 1 75% 
Åk 2 80% 

Typ 5,9 − 2,7 
Åk 1 91% 
Åk 2 91% 

Typ 7,2 + 7,9 
Åk 1 91% 
Åk 2 93% 

Typ 0,54 + 0,52 
Åk 1 81% 
Åk 2 81% 

Typ 1,07 + 0,20 
Åk 1 96% 
Åk 2 95% 

Typ 4 + 2,15 
Åk 1 95% 
Åk 2 95% 

Typ 4,4 + 5,6 
Åk 1 93% 
Åk 2 94% 

Typ 2,3 + 1,8 
Åk 1 91% 
Åk 2 91% 
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Figur 6.3. Resultatschema, Multiplikation och division av tal i decimalform, RD-GY              
(åk 1, n≈ 1500, åk 2, n ≈ 900). 

Vid analysen av resultaten på diagnosen RD-GY, Tal i decimalform, blir 
det tydligt att en stor andel elever saknar grundläggande taluppfattning. De 
har inte med sig grundläggande kunskaper från de naturliga talen om struk-
turer och samband inom matematiken eller om hur räknelagar och räkne-
regler tillämpas vid beräkningar – de saknar matematikens grammatik. De 
bristande kunskaper som visar sig vid starten av gymnasieskolan, kan här-
ledas till de tidiga skolåren, vilket styrks av data som redovisats i kapitel 4. 

6.2.2 Analys av Diagnosen Procent 
Procentuppgifter förekommer ofta i vardagen i tidningar och nyhetssänd-
ningar. Det gäller reklamerbjudanden, räntor och prisutveckling, men även 
ekonomi och politik. De matematiska modeller som används vid pro-
centräkning har sitt ursprung i bråkräkning och handlar i grunden om att 
räkna med andelar. För att klara procenträkning krävs det en god talupp-

Typ !,!
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Åk 1 38% 
       Åk 2 43% 

Typ 0,7 ∙ 50 
Åk 1 60% 
Åk 2 65% 

 

Typ !,!"
!

 

Åk 1 50% 
Åk 2 51% 

Typ !
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Åk 1 44% 
Åk 2 50% 

Typ 30 ∙ 0,04 
Åk 1 55% 
Åk 2 58% 

 

Typ !",!"
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Åk 1 52% 
Åk 2 57% 

Typ 9 ∙ 1,5 
Åk 1 71% 
Åk 2 75% 

 

Typ 0,5 ∙ 1,4 
Åk 1 50% 

      Åk 2  62% 

 

Typ !,!"
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Åk 1 35% 
Åk 2 37% 

Typ 0,4 ∙ 0,25 
Åk 1 39% 
Åk 2 44% 

 

Typ 1,1 ∙ 2,25 
Åk 1 32% 

      Åk 2 36% 

 

Typ !,!"
!

 

Åk 1 64% 
       Åk 2 74% 



DIAMANT – DIAGNOSER I MATEMATIK 

224 

fattning av tal i bråkform och tal i decimalform. Undervisningen i grund-
skolan syftar till att eleverna ska förstå procentbegreppet och kunna utföra 
enklare beräkningar. I Lgr11 ingår följande som centralt innehåll för års-
kurserna 4 – 6:  

Tal i procentform samt deras samband med tal i bråk- och decimalform. […] samt  
proportionalitet och procent samt deras samband.  

För årskurserna 7 – 9 ingår  
Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkning med pro-
cent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. (Lgr11) 

Hälften av de testade eleverna, 53%, hade inte tillägnat sig dessa kunskaper 
(Figur 6.4) när de lämnade grundskolan, (Tabell 39). 

Figur 6.4. Diagnosen Procenträkning, RP-GY. 

1. Hur mycket är: 
a) 5% av 160 kr?  _______b) 25% av 480 kr? ______c) 20% av 40 kr? 

_______ 
2. För att få en salladsdressing blandar man 3 dl olja och 1 dl vinäger. Hur många 

procent av blandningen består av vinäger? 
Svar: …………………………………… 

3. I en by i Schweiz talar 452 personer franska, 800 personer tyska och 748 personer 
italienska. Hur många procent av alla i byn talar tyska?  

Svar: ……………………… 
4. Ett par jeans kostar 720 kr. Man får 15% rabatt. Hur mycket får man då betala? 

Svar: ……………………… 
5. Lisas månadslön är 25 000 kr. När skatten är dragen har Lisa 21 000 kr 

kvar. Hur många procent av lönen betalar hon i skatt?  
Svar: ……………………… 

6. En dator kostar 8 400 kr utan moms. Man får också betala 25% moms. 
Hur mycket kostar datorn när momsen är inräknad?  
Svar: ……………………… 

7. Priset på en skjorta som tidigare kostat 400 kr höjs med 15%. På det pri-
set får Erik 15% rabatt. Hur mycket får Erik betala? 
Svar: …………………………… 

8. Priset på en jacka är 250 kr. Först höjs priset med 20% och sedan sänks det med 
10%. Vad blir det slutliga priset?  
Kryssa i de uttryck som ger korrekt svar på uppgiften. 

a.  250 + 20 - 10  
b.  0,2 · 250 · 0,1  
c.  250 · 1,2 · 0,9  
d.   250 + 1,20 - 0,9  
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Lösningsfrekvenserna på de olika uppgifterna visar att alltför många elever 
har bristande kunskaper när det gäller olika aspekter av procentbegreppet 
(Tabell 41, Figur 6.5). Samtliga beräkningar är så enkla att de inte ska or-
saka några problem för eleverna. Även denna diagnos avser att testa ett be-
grepp, procentbegreppet. Detta begrepp går emellertid inte att testa utan att 
aritmetiska beräkningar ingår. Aritmetiken som ingår i uppgifterna ska 
dock vara så enkel att den kan lösas i huvudet. Flera gymnasielärare menar 
emellertid att vissa beräkningar är för svåra för eleverna, till exempel upp-
gift 1b, 25% av 480 kr. I uppgift 3 behöver eleverna utföra additionen 452 
+ 800 + 748. Även detta anses av lärare vara för svårt. Talen är noga valda. 
När det gäller 452 + 748 borde eleven se att 52 + 48 = 100 vilket ger den 
totala summan 1200. Sedan ska de addera 800 och få resultatet 2000. Detta 
är additioner som eleverna, borde behärska i årskurs 3 eller 4. 
Uppgifterna 1 - 3 testar de mest grundläggande aspekterna av att räkna med 
procent och proportionalitet. Att behärska denna typ av uppgifter är nöd-
vändigt för att kunna tolka och värdera information i olika situationer och 
inom skolans övriga ämnen. 
Var fjärde elev klarar inte att beräkna 5% av 160. Uppgiften kräver inte 
någon krånglig beräkning, men diagnosresultaten visar att 25% av eleverna 
inte klarar denna beräkning. 
Uppgift 1b är knappast svår, 25% är en fjärdedel och att dela 480 med 4 är 
enkelt. På samma sätt är uppgift 1a, 20% av 40, en femtedel av 40, och 40 
dividerat med 5 är grundläggande multiplikationsfakta. En alternativ lös-
ning är att tänka 10% är 4 kr och 20% blir då 8. Inga av dessa beräkningar 
är svåra för den som har förstått procentbegreppet och har en grundläg-
gande taluppfattning. Lösningsfrekvenserna här, 84% respektive 78%, visar 
dock att alltför många elever inte klarar dessa uppgifter. 
Uppgifterna 4 och 5 testar vardagssituationer som en medborgare måste 
behärska. Först är det en rutinuppgift, att beräkna 15% av 720 kr, vilket 
orsakade drygt hälften av eleverna svårigheter (lösningsfrekvens 46%). Att 
själv räkna ut en procentsats när brutto- och nettolönen angetts var ännu 
svårare och uppgift 5 löste endast 40% av eleverna.  
Uppgift 6 och 7 prövar en något djupare förståelse av procentbegreppet. 
Lösningsfrekvensen på uppgift 6 visar att endast drygt hälften av eleverna 
förstår innebörden av moms. Lösningsfrekvenserna på uppgift 7, en beräk-
ning som innefattar en procentuell höjning och därefter en procentuell 
sänkning av ett pris, visar att endast en tredjedel av eleverna löser uppgif-
ten.  
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Uppgift 8, som är enda flervalsfrågan, visar om elever kan förstå matema-
tiska verktyg och hur förändringsfaktor kan användas. Hälften av eleverna 
klarar detta. Uppgiften är i grunden av samma typ som uppgift 7 men är i 
form av flervalsalternativ vilket verkar lättare.  
Resultatet på denna diagnos är nedslående, men ger troligen en korrekt bild 
av elevers faktiska kunskaper. Eleverna behöver emellertid behärska samt-
liga aspekter av procentbegreppet som brukar förekomma i olika samman-
hang. 
Tabell 41 visar lösningsfrekvenser för respektive uppgift på diagnosen. Ta-
bellen visar även lösningsfrekvenserna per kurs. 

Tabell 41.  
Diagnos RP-GY. Andelen elever som löst uppgiften rätt. Lösningsfrekvens i procent. 

Uppgift 
Kurs n = 1a 1b 1c 2 3 4 5 6 7 8 

totalt 1 494 73 84 78 81 56 46 40 61 38 51 
1a 451 64 73 66 75 44 37 31 50 26 29 
1b 607 69 84 75 79 48 40 32 56 32 43 
1c 436 85 93 93 89 77 62 59 77 59 84 

Lösningsfrekvenserna visar resultatet av elevers tankar. För denna diagnos 
var det dock även möjligt att studera en del elevers lösningar. Då framkom 
att elever som hade alla uppgifter rätt så gott som aldrig gjort några anteck-
ningar på papperet. Dessa elever löste troligen uppgifterna med huvudräk-
ning, vilket var avsikten. Av skriftliga lösningar framgår att elever ofta har 
ett rent tekniskt tänkande och löser uppgifter enligt någon form av mall.  
Nedan visas ett resultatschema (Figur 6.5) över RP-GY för samtliga elever 
i kommunens gymnasieskolor. I schemat framträder ett mönster som visar 
samband mellan olika aspekter av procentbegreppet. Inte heller här skiljer 
sig lösningsfrekvenserna åt mellan årskurs 1 och årskurs 2. 
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Figur 6.5. Resultatschema, diagnos, RP-GY. 

Eleven behöver dels förstå innebörden i procentbegreppet, dels behärska de 
beräkningar som ingår. Det går alltid att reflektera över relevansen av upp-
gifterna i diagnosen. Via lärarintervjuer och genom att studera uppgifter i 
såväl svenska som internationella läromedel, framgår att det är denna typ 
av uppgifter som används i undervisningen på grundskolan. 
Även resultatschemat för grundläggande procenträkning kan, som i figuren 
ovan, utformas som en didaktisk karta.  

6.2.3 Analys av ekvationslösning 
Vid problemlösning är ekvationer ett användbart verktyg när samband mel-
lan variabler tecknas. Ekvationerna löses sedan med generella metoder. 
Redan i årskurserna 4 – 6 ingår ekvationer i centralt innehåll:  

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven 
[…]  samt metoder för enkel ekvationslösning. (Lgr11) 

Typ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙   !""
!"""

 

Åk 1 56% 
Åk 2 63% 

 

Typ 𝑚𝑜𝑚𝑠  25% ökning av 
8400 

Åk 1 61% 
Åk 2 66% 

Typ 𝑟𝑎𝑏𝑎𝑡𝑡15% minskning av 720 
Åk 1 46% 
Åk 2 53% 

 

Typ !"##$%$&'
!!"#

   !"""
!"###

 

Åk 1 40% 
Åk 2 41% 

 

Typ 25% av 480  
Åk 1 84% 

         Åk 2 86% 

 

Typ 20% av 40  
Åk 1 78% 

         Åk 2 85% 

 

Typ 5% av 160  
Åk 1 73% 
Åk 2 76% 

 

Typ proportion  !
!!!

  

Åk 1 81% 
         Åk 2 84% 

 

Typ  ökning – minskning 15% ökning 
och sedan 15% minskning av 400 

Åk 1 38% 
Åk 2 42% 

Typ tillväxtfaktor, flerval  
Åk 1 51% 
Åk 2 68% 
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Detta gäller även i årskurserna 7 – 9:  
Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, form-
ler och ekvationer […] och algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situation-
er som är relevanta för eleven […]  samt Metoder för ekvationslösning. (Lgr11) 

Vad innebär dessa texter i kursplanen? Lärare förlitar sig ofta på lärome-
delsförfattarens tolkning, och arbetar med de uppgifter och metoder som 
finns i läroböckerna. Idag, till skillnad från för 10 - 20 år sedan, löser även 
elever på högstadiet ekvationer, genom att hålla ett finger över variabeln 
och gissa lösningen. 
Under konstruktionsarbetet med Diamantdiagnoserna jämfördes de tolk-
ningar av kursplanen som gjordes med tidigare nationella kursplaner och 
även med internationella kursplaner, allt för att nivån skulle bli rimlig. Re-
levanta diagnoser finns i materialet TAe i Talmönster och Algebra 
(www.skolverket.se/diamant).  

 
Figur 6.6 Samband mellan diagnoser inom TAe. 

Av Figur 6.6 framgår vilka olika typer av ekvationer som kan behandlas i 
grundskolan. Inom varje diagnos testas olika aspekter av just den ekvat-
ionstypen, men i flera av diagnoserna förekommer förstås tal i bråkform. 
Den diagnos som användes vid kartläggning i början av gymnasiet omfattar 
ett urval av ekvationer från Diamant (Figur 6.7).  

AG Grundläggande 
Aritmetik 

TAe1 Enkla 
ekvationer 

TAe2  
Ekvationer 

TAe 3 Ekvationer 
rationella tal 

TAe4 Ekvationer 
med och utan lösning 

TAe5  
Olikheter 

TAe6 Andragrads- 
ekvationer 

TAe7 Ekvations-
system algebraiskt 

TAu4 Multiplikation 
av binom 
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Figur 6.7 Diagnos Ekvationer, TA-GY. 

Ekvationerna skulle lösas med en generellt användbar metod (väsentligen 
annulleringslagen) med lösningen redovisad på papperet.  
Uppgifterna 1 och 2 är enkla ekvationer som har en entydig lösning. Cirka 
60% av eleverna klarade att lösa dessa ekvationer. 
De elever som behärskar ekvationslösningar förstår även att det finns ek-
vationer som inte går att lösa och ekvationer som har oändligt många lös-
ningar. Uppgift 3 har oändligt många lösningar, något som många elever 
verkar vara tveksamma inför, endast 26% löste denna uppgift. 
Uppgifterna 4 – 6 är ekvationer där koefficienter eller lösningen är ett tal i 
bråkform. Det är mycket få elever som löser dessa uppgifter. (Lösningsfre-
kvens 13%, 15% respektive 6%). I kapitel 5 framgår att många elever sak-
nar tillräckliga kunskaper om tal i bråkform och har därmed inte de förkun-
skaper som krävs för att lösa ekvationerna i uppgifterna 4 – 6. I Tabell 39 
visas att 88% av eleverna har för få rätt på hela diagnosen och således inte 
behärskar ekvationslösning på denna nivå. Av Tabell 39 framgår även att 
det är i stort sett lika stor andel elever på de olika kurserna som har för få 
rätt. Tabell 42 visar lösningsfrekvenser per uppgift, såväl totalt som per 
kurs i årskurs 1. 

 

 

 

1) 4x – 2 = x + 7  Svar: ________ 
 

2) 4 – x = 2x + 1   Svar: _______ 
 

3) 2x + 8 = 8 + 2x  Svar: ______ 
 

4) 4 –  = x + 3   Svar: _______ 

5)  + 1 =  + 
  

Svar:  _______ 

 

6) – 2x =  (2 – 3x) Svar: ________ 

 



DIAMANT – DIAGNOSER I MATEMATIK 

230 

Tabell 42.  
Diagnos TA-GY. Andelen elever som löst uppgiften rätt.  Lösningsfrekvens i procent. 

           Uppgift 
Kurs n = 1 2 3 4 5 6 

 1425 61 57 26 13 15 6 
1a 373 40 35 20 8 6 5 
1b 607 54 48 18 4 5 2 
1c 445 90 87 42 28 36 12 

Vid en genomgång av några högstadieböcker framkom att denna typ av 
uppgifter förekommer inom ekvationslösning i årskurs 8 och 9, men upp-
gifterna blandas in tillsammans med ekvationer som inte innehåller ration-
ella tal, utan att det finns någon speciell genomgång i boken. Troligen finns 
ett förgivettagande hos lärarna om att eleverna ska klara av att ta fram 
minsta gemensamma nämnaren och sedan kunna lösa ekvationen. Resultat-
schemat nedan visar lösningsfrekvenser per uppgift för samtliga elever i 
kommunens gymnasieskolor. Av resultatschemat (Figur 6.8) framgår ett 
mönster som visar komplexiteten av olika aspekter av ekvationslösning.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Figur 6.8. Resultatschema, Ekvationer, TA-GY. 

Typ 4𝑥 − 2 = 𝑥 + 7 
Åk 1 61% 
Åk 2 82% 

 

 

Typ 4 − 𝑥 = 2𝑥 + 1 
Åk 1 57% 
Åk 2 76% 

Typ 2𝑥 + 8 = 8 + 2𝑥 
Åk 1 26% 
Åk 2 27% 

 
Typ 4 − !

!
= 𝑥 + 3 

Åk 1 13% 
Åk 2 23% 

 
Typ  !

!
+1= !

!
+ !

!
 

Åk 1  15% 
Åk 2  25% 

 Typ !
!
+2x= !

!
(2 − 3𝑥) 

Åk 1    6% 
Åk 2  13% 
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När resultatet återfördes till lärarna rådde samstämmighet om att ekvations-
diagnosen var alldeles för svår för eleverna. För att kunna lösa dessa ekva-
tioner behöver eleven behärska bråkräkningar där det redan i grundskolan 
finns en hel del brister (Kapitel 4.2). Även av diagnosen RB-GY, tal i 
bråkform, framgår att 60% av eleverna inte behärskar grundläggande 
räkning med tal i bråkform. När sedan denna kunskap ska kombineras med 
att lösa ekvationer så klarar eleverna inte av det. 
Till följande kartläggningar år 2014 och år 2015 konstruerades, tillsam-
mans med lärare, en ny enklare ekvationsdiagnos. Huruvida detta är rätt 
väg att lösa  problemet med gymnasieelevernas bristande förmåga att lösa 
ekvationer, kan diskuteras. Ekvationslösning är, som tidigare nämnts, ett 
användbart verktyg inom problemlösning. Eleverna förväntas även kunna 
skapa ekvationer utifrån given information. Beräkningar med hjälp av 
formler, som till exempel inom olika naturvetenskapliga ämnen, är också 
en form av ekvationslösnings. Diagnosen testar endast i vilken omfattning 
eleverna klarar att lösa ekvationer av olika slag, den testar inte deras 
förmåga att skapa en ekvation, vilket är en väl så väsentlig kunskap. 

6.3 Kommentarer till gymnasiediagnoserna 
Kartläggningen vid starten av gymnasieskolan har gett en inblick i vilka 
förkunskaper elever har med sig från grundskolan. Genom lösningsfre-
kvenser på diagnosernas olika uppgifter framgår vilka kunskaper eleverna 
saknar. Med hjälp av didaktiska ämnesanalyser går det att härleda dessa 
brister till bristande förståelse under tidiga skolår. Det handlar här inte en-
bart om brister som kan ses som dåliga räknefärdigheter. Det som brister är 
snarare elevers förståelse av matematiken, dess uppbyggnad, struktur och 
villkor. 
Idag talas en hel del om förståelse i motsats till utantillkunskaper. Men för-
ståelse i form av basfakta som grund för att behärska en metod eller ett be-
grepp, utgörs till stor del av utantillkunskaper. Vad förståelse kan innebära 
bör synliggöras i matematikundervisningen redan på lågstadiet. Läraren 
behöver göra olika beräkningar transparanta och visa på matematiken i be-
räkningarna. Därefter bör det vara möjligt för nästa lärare att knyta till tidi-
gare beräkningar och tydligt visa hur den vunna kunskapen kan användas 
och utvecklas vidare inom ett nytt talområde.  
Tidigare lärde elever sig att 7 + 8 =15 genom att arbeta med många lik-
nande uppgifter och på så sätt nöta in kombinationen. Fortfarande krävs att 
eleven automatiserar denna typ av basfakta, men vid inlärningen kan lära-
ren visa på olika lösningsstrategier och lyfta fram vilken matematik beräk-
ningen grundar sig på.  
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Under fortbildningsdagar har lärare, som undervisar i grundskolans tidigare 
år, fått lösa några av de uppgifter som ingår i diagnosen RD-GY. Sedan har 
de fått beskriva hur de löst uppgifterna och vilka räknelagar de använt. De 
kan då ofta förklara hur de löst uppgiften, men vet inte vilka räknelagar de 
använt. När de sedan får se lösningarna och vilka räknelagar som använts, 
ser de ofta mycket förvånade ut. Syftet har varit att visa hur man, när man 
löser dessa uppgifter, kan använda strategier som borde lärts ut i samband 
med räkning med naturliga tal. Avsikten är att väcka lärarnas intresse för 
att tala mer matematik med sina elever. Detta kräver dock att läraren själv 
behärskar det aktuella innehållet med ett adekvat djup. 
Det tjänar ingenting till att skuldbelägga grundskolans lärare. De arbetar 
utifrån de förutsättningar som ges. Här handlar det snarare om ett system-
fel. För gymnasielärare gäller det dock att först försöka hjälpa eleverna till 
förståelse av de områden de ännu inte behärskar. Med rätt förklaringar kan 
detta gå relativt snabbt. Förhoppningen är att lärare och rektorer genom 
denna studie får en grund för kommande åtgärder.  
 
 
 
 
 



 

233 

7 Diskussion och slutsatser. 

Den didaktiska ämnesteorin är ett ramverk inom vilket verktyg kan utveck-
las, som ger läraren förutsättningar att hjälpa individer att lära sig matema-
tik. Ett syfte med detta ramverk är att beskriva matematiken utifrån ett lä-
randeperspektiv. Detta görs genom en didaktisk ämnesanalys, som lägger 
en grund för de strukturscheman som har presenterats i tidigare kapitel. 
Dessa strukturer är väsentligen förkunskapsstrukturer och kan därmed be-
skriva en progression för elevers begreppsbildning. Kännedom om dessa 
strukturer kan vara ett värdefullt redskap för en lärare som ska planera, ge-
nomföra och utvärdera sin undervisning. 
Förkunskaperna är särskilt viktiga i ett kumulativt ämne som matematik 
och de strukturscheman som tas fram med en didaktisk ämnesanalys gör 
förkunskapsstrukturen synlig. Strukturscheman kan jämföras med den be-
skrivning som Wilkerson-Jerde och Wilensky (2011) gör av hur matemati-
ker ser på matematik. Grundtanken är densamma, att synliggöra delarna i 
en strukturerad helhet.  
I samband med att olika matematiska begrepp har analyserats, har ett ut-
värderingsinstrument, Diamant, konstruerats. Med hjälp av detta har det 
sedan gått att pröva gjorda antaganden om strukturella relationer mellan 
olika begrepp och mellan olika aspekter av ett och samma begrepp. Det har 
även varit möjligt att med viss precision kartlägga elevers grundläggande 
matematikkunskaper.  
De empiriska resultaten har slutligen använts på två sätt. Det ena är att via 
empirin kontrollera om strukturerna är rimliga. Det andra är att beskriva 
elevers grundläggande matematikkunskaper, individuellt och i grupp. 
I följande avsnitt diskuteras några aspekter av den forskning, såväl teoretisk 
som empirisk, som beskrivits ovan. Självklart är dessa diskussioner inte 
heltäckande, utan bör snarast betraktas som en inbjudan till fortsatt diskuss-
ion. 

7.1 Didaktisk ämnesanalys, ett användbart verktyg  
I diskussioner kring matematikundervisningen i skolan tas ämnesinnehållet 
ofta för givet utan att problematiseras. Ett av flera exempel på detta är 
Skolverkets senaste satsning Matematiklyftet, ”en fortbildning i didaktik 
för lärare som undervisar i matematik” (matematiklyftet.skolverket.se), där 
ambitionen har varit att förändra vad man bedömer som en mindre effektiv 
undervisningskultur, men där en diskussion kring ämnesinnehåll och lära-
rens ämneskunskaper har stått tillbaka.  
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Varje lärare har sin förståelse av matematiken, utgående från egna kun-
skaper och erfarenheter. Läromedel presenterar matematiska begrepp med 
olika djup beroende av vilken årskurs de är avsedda för. Det kan därmed 
vara svårt för läraren att få en överblick över vilken förförståelse som be-
hövs för att förstå relevanta aspekter av ett begrepp. Med hjälp av den di-
daktiska ämnesanalysen har det varit möjligt att synliggöra sådana aspekter 
och på så sätt visa vad en elev behöver förstå för att behärska begreppet 
ifråga på relevant kognitiv nivå. 
Här är det viktigt att skilja på å ena sidan ett begrepp som sådant och å 
andra sidan på hur elever uppfattar begreppet (se avsnitt 2.5). Exempelvis 
är begrepp som ’cirkel’ eller ’multiplikation’ väldefinierade matematiska 
begrepp, vilka kan representeras på olika sätt; formellt via olika definition-
er, med hjälp av bilder och figurer eller på andra sätt. Genom undervis-
ningen ska eleven ges möjlighet att uppfatta begreppen på en för elevens 
ålder relevant nivå. Denna kunskap utgör sedan förkunskaper när elevens 
begreppsförståelse utvecklas vidare. För sin planering av undervisningen är 
det då nödvändigt att läraren inte bara förstår begreppets innebörd utan 
också har en didaktisk förståelse av olika aspekter av begreppet. I den di-
daktiska ämnesanalys som presenterats ovan synliggörs didaktiska sam-
band mellan specifika grundläggande matematiska begrepp. Utgångspunk-
ten är här tagen i den matematik som enligt styrdokumenten ska undervisas 
i grundskolan, eller snarare i en tolkning av dessa dokument. 
Med en didaktisk ämnesanalys synliggörs, i form av strukturscheman, 
bredden och djupet av vad det innebär att behärska olika begrepp. Det går 
således att på det sättet beskriva karaktären på vissa av de didaktiska äm-
neskunskaper som behövs för undervisning i matematik. Med hjälp av di-
daktiska ämnesanalyser ritas delar av strukturkartan i det matematiska 
landskapet och därigenom synliggörs för läraren viktiga förkunskapsstruk-
turer. I klassrummet behöver läraren snabbt, utifrån elevers frågor, resone-
mang och lösningar av uppgifter, uppfatta hur eleven har förstått ett be-
grepp, eller en aspekt av ett begrepp. Vad som är möjligt för läraren att 
uppfatta och urskilja beror då av hennes egna kunskaper och erfarenheter 
inom området. Att uppfatta och urskilja olika elevers förståelse av begrepp 
utgör en grund för formativ bedömning.  
Didaktisk ämnesanalys är alltså ett analysverktyg för att synliggöra och de-
finiera delar av de professionskunskaper som lärare behöver för att kunna 
förklara olika matematiska begrepp för elever. Det innebär att didaktisk 
ämnesanalys är ett analysverktyg, med vars hjälp begrepp och samband 
inom skolans matematik kan beskrivas och de begreppsstrukturer som då 
synliggörs, den didaktiska kartan, kan lärare ha konkret nytta av i klass-
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rummet. Denna karta utgör dels en grund för en formativt grundad under-
visning, men också ett verktyg för att synliggöra en progression från tidi-
gare årskurser till senare. 
Den genom didaktisk ämnesanalys gjorda beskrivningen av grundläggande 
matematikbegrepp kan sägas vara en del av vad Ball m.fl. (2008) kallar 
Specialized Content Knowledge, med vilket de menar ”pure content know-
ledge unique to the work of teaching”. Alltsedan Shulman (1986; 1987) 
beskrev en speciell typ av professionskunskaper som lärare behöver, Peda-
gogical Content Knowledge, PCK, har detta begrepp flitigt använts. Ball 
m.fl. (2008) utgår i sin forskning från klassrumsstudier, medan den didak-
tiska ämnesanalysen snarare utgår i ämnet och analyserar detta utifrån ett 
didaktiskt perspektiv. Den didaktiska ämnesanalysen utgör ett verktyg som 
pekar ut lärarkunskaper som kan ingå i PCK, men gör det ur ett ämnesper-
spektiv snarare än utifrån direkta praktiknära observationer. Båda perspek-
tiven torde vara viktiga utifrån en syn på vad en lärares professionskunskap 
bör innefatta. 
Vid konstruktionen av utvärderingsinstrumentet Diamant användes de 
framtagna begreppsstrukturerna. Diagnoserna inom Diamant fokuserar på 
ett begrepp, eller en räknefärdighet, i taget och utgör ett instrument som 
kartlägger elevers grundläggande kunskaper. De kartläggningar som besk-
rivs ovan har visat att tanken med Diamantdiagnoserna, att visa hur långt 
eleverna kommit i sin kunskapsutveckling inom matematik, fungerar. Syf-
tet är att resultaten av diagnoserna i huvudsak ska användas formativt och 
ge ett underlag för planering av en strukturerad undervisning. På så sätt 
skapas förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven. Därigenom blir 
det möjligt att förebygga framtida svårigheter, som eleverna annars kan 
hamna i beroende på bristande förkunskaper eller färdigheter.   
Arbetet med att utveckla diagnoserna och den därpå följande diskussionen 
om utvärderingsinstrumentets validitet har knutit an till vad som kan göras 
åt resultaten (Messick, 1989). Det är knappast meningsfullt att utföra en 
diagnos om man inte är beredd att agera utifrån resultatet. Avsikten är att 
läraren, tack vare att elevens kunskaper synliggörs, kan undervisa så att 
bristerna överbryggas. Till sin hjälp har läraren didaktiska kommentarer 
som finns i Diamantmaterialet. Nu kan de strukturscheman som är konstru-
erade här utgöra ytterligare stöd vid uppföljning av diagnosresultat. Kart-
läggningar som inte följs upp riskerar snarast att vara ett onödigt arbete för 
såväl elev som lärare. 
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7.2 Empiri som stöd för den didaktiska analysen 
En fråga som uppstår när det gäller de strukturscheman som ligger till 
grund för diagnoserna är om dessa i någon mening är korrekta, det vill säga 
om de utgör en rimlig didaktisk tolkning av den matematik de är tänkta att 
beskriva. Utprövningen av diagnoserna var här ett första test av om de 
byggda strukturerna fungerade för att urskilja hur elever har uppfattat olika 
begrepp eller olika aspekter av begrepp 
De resultatscheman som beskrivs i kapitel 4 har skapats genom att ett stort 
antal elevers lösningsfrekvenser har lagts in i motsvarande struktursche-
man. I praktiskt taget samtliga fall kan man då konstatera att lösningsfre-
kvenserna sjunker med att komplexiteten, enligt den didaktiska analysen, 
hos aspekterna av begreppet ökar. Lösningsfrekvenserna visar sig avta med 
ökande komplexitet på ett likartat sätt inom de olika diagnoserna, och 
samma mönster går igen oavsett gruppstorlek och återfinns till och med på 
individnivå. 
Diagnosresultaten har i samtliga fall inhämtats inom ramen för den ordina-
rie undervisningen och resultaten har lärarna använt formativt. Eleverna har 
därför haft anledning att visa sina kunskaper, precis som i andra bedöm-
ningssituationer inom matematikundervisningen. Detta är inte fallet när det 
gäller test som PISA och TIMSS, som eleverna utför vid sidan av ordinarie 
skolarbete och utan att de ges någon direkt återkoppling i det ordinarie ar-
betet.  
Med hjälp av lösningsfrekvenser på olika uppgifter inom en diagnos har 
det, i en mening, gått att styrka att den ämnesdidaktiska analys diagnosen 
bygger på utgör en rimlig didaktisk tolkning av den matematik diagnosen 
täcker. Lösningsfrekvenserna så som de visas i resultatschemat faller i en-
lighet med den förkunskapsstruktur som analysen gett. Empirin stöder i 
denna mening att analysen är korrekt. 
Ytterligare frågor kan naturligtvis ställas kring de konstruerade struktur-
schemana. Varje ruta i ett strukturschema utgörs av en uppgift i diagnosen. 
I vissa fall är det möjligt att strukturera frågorna på ett annat sätt, även med 
bibehållet samband mellan struktur och lösningsfrekvenser – sambandet är 
inte alltid entydigt – och självklart kan då strukturschemat ritas annorlunda. 
Grundtanken att bygga strukturerna från enklare aspekter, uppe till vänster, 
i en trädliknande struktur nedåt och åt höger, kan i vissa fall bibehållas 
även om uppgifterna ges en något annan ordning. I dessa fall bygger valet 
av ordning på en tänkt naturlig förkunskapsordning, där en viss aspekt som 
prövas i en uppgift, av rent matematiska skäl kan anses bero av en annan. 
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Självklart kan sådana val diskuteras och utvecklas ytterligare, kanske ge-
nom att ytterligare aspekter täcks in av nya uppgifter i diagnosen.  
Det är alltså fullt möjligt att de strukturscheman som konstruerats kan för-
finas genom att fler noder placeras in i strukturerna. Det kan gå att göra nä-
tet mer finmaskigt och rita en än mer detaljerad karta. Här måste dock dia-
gnosverktygets användbarhet vägas in. En alltför omfattande diagnos blir 
ogörlig att använda i klassrummet och forskningssyftet har här inte getts 
överhand över praktiken. Troligen har de mest avgörande begreppen och 
aspekterna av dessa kommit med, samtidigt som antalet uppgifter är be-
gränsat och på så sätt är strukturerna såväl tydliga som användbara. Efter 
utprövningarna har heller inte några uppenbara luckor i diagnosmaterialet 
kunnat upptäckas, men här finns självklart utrymme för ytterligare forsk-
ning. 

7.3 Elevers grundläggande matematikkunskaper 
Som framgått i kapitel 5 har resultat från mellan tvåtusen och femtusen 
elever per årskurs samlats in sedan 2008. Sammantaget ger dessa resultat 
en bild av påtagligt låga kunskaper när det gäller sådana grundläggande 
färdigheter som är avgörande för att förstå matematik och för att kunna an-
vända matematik vid problemlösning eller inom fortsatt undervisning i ma-
tematik och i andra ämnen.  
Kartläggningar har gjorts i ett tiotal hela kommuner och på ytterligare ett 
stort antal enskilda skolor. Med diagnoserna kan man analysera resultat på 
individnivå och på så sätt går det att i detalj synliggöra vari elevens kun-
skapsbrister består. Genom att studera resultatscheman kan man dessutom 
avgöra var och när bristerna har uppstått och vilka konsekvenser dessa får 
för eleven när det gäller förståelsen av begrepp som lärs i senare årskurser.  
De sambandsanalyser som gjorts (se 4.3.12) visar vidare att när ett begrepp 
som till exempel subtraktion fördjupas, det vill säga när komplexiteten hos 
aspekter av begreppet ökar, så kan de allt lägre lösningsfrekvenserna för-
klaras med de kunskapsbrister som visat sig i tidigare diagnoser. Denna 
bild förtydligas genom de intervjuer som gjorts med elever i anslutning till 
att de besvarat diagnoserna. I sådana intervjuer har elever förklarat hur de 
har tänkt när de har löst uppgifterna. 
Kartläggningarna som gjorts med hjälp av Diamantdiagnoser visar att en 
alltför stor grupp elever inte behärskar de mest elementära grunderna inom 
matematiken, de basfakta som ingår i matematiken för årskurserna 1–3, och 
detta får följdverkningar vid fortsatt inlärning av matematik. Redan resul-
tatscheman för diagnoser av addition och subtraktion med naturliga tal vi-
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sar att elever ofta har endast ytlig kunskap av dessa begrepp. När komplexi-
teten hos aspekter av begreppen sedan ökar, blir lösningsfrekvensen lägre, 
alltså färre elever klarar uppgifter som prövar de mer komplexa aspekterna. 
Tendensen är densamma för alla de diagnoser som använts.  
Vidare är lösningsfrekvenserna på många uppgifter desamma från en års-
kurs till nästa, vilket visar att om eleven inte lärt sig ett begrepp det år som 
det presenterats, så kommer denna kunskap i ett senare skede inte av sig 
själv utan explicit undervisning. Troligtvis är det inte ovanligt att elevers 
bristande förkunskaper inte uppmärksammas i den fortsatta undervisning-
en, varför deras problem kvarstår år efter år.  
Detta arbete pekar ut ett antal exempel på vilka konsekvenser bristande 
förkunskaper kan få inom matematikundervisningen. Ett väsentligt sådant 
exempel är hur bristande kunskaper vid räkning med tal i decimalform kan 
härledas till mindre bra förståelse av beräkningar inom talområdet 1 – 19. 
Eleverna ser här troligen inte den matematiska strukturen, främst beroende 
på att de inte under de tidiga skolåren förstått räknelagar och räkneregler 
och sett samband. Redan resultatscheman för diagnoser av addition och 
subtraktion med naturliga tal visar att elever ofta har en ytlig kunskap om 
begreppen. De tappar i förståelse när uttryck omformuleras, även i de fall 
dessa behåller samma mening. Ett typexempel är elever som inte har getts 
möjlighet att förstå att ett uttryck som 5 – __ = 3 uttrycker samma villkor 
som 3 + 2 = __ . Lösningsfrekvenserna för subtraktion är genomgående 
lägre än för motsvarande uppgifter när det gäller addition, trots att subtrakt-
ionsuppgifterna matematiskt sett inte borde vara svårare. Detsamma gäller 
förhållandet mellan multiplikation och division. Här skulle en medveten 
didaktisk analys av de ingående begreppen kunna utgöra ett stöd för läraren 
att utforma undervisning som tydligare visar sambanden mellan operation-
erna för eleverna. 
Det är troligt att de förkunskapsbrister som framgår av de resultatscheman 
som presenterats, även påverkar elevernas möjligheter att utveckla matema-
tiska förmågor såsom problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga. 
Matematikkunskaper kan beskrivas i termer av kompetenser (Kilpatrick, 
Swafford, & Findell, 2001; Niss, & Højgaard Jensen, 2002). Matematisk 
kompetens innefattar begreppsförståelse och räknefärdigheter men omslu-
ter en större helhet i form av problemlösningsförmåga och resonemangs-
förmåga. Dessa olika kompetenser är sammanlänkade med varandra och 
verkar i ett växelspel när eleven använder begrepp och färdigheter för att 
lösa problem eller när eleven utvecklar nya begreppskunskaper genom att 
resonera och söka samband eller när problemlösning i form av textuppgif-
ter tjänar som konkretisering av olika begrepp. 
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Bristande basala matematiska förkunskaper hämmar således elevernas pro-
blemlösningsförmåga. Problemen de ska lösa harmonierar inte med deras 
förkunskaper och förmåga att förstå vad problemen går ut på. Genom att 
läraren själv gör en enkel didaktisk ämnesanalys av de uppgifter som ska 
behandlas i undervisningen synliggörs vilka verktyg eleven behöver. Lära-
ren kan förvissa sig om att eleverna behärskar dessa verktyg, i annat fall 
behövs ytterligare undervisning innan den planerade undervisningen börjar. 
I och med att didaktisk ämnesanalys har artikulerats så har även lärare fått 
ett användbart verktyg för att analysera det innehåll som de planerar att un-
dervisa om eller de problemlösningsuppgifter som de tänker använda (se 
exempel i 2.6). 
Att lösa matematiska problem kräver förmåga att använda begrepp, se 
samband mellan begrepp och kunna utföra beräkningar. Eftersom beräk-
ningarna inte sällan är en självklar del i matematisk problemlösning så bör 
detta ske utan större tankemöda. Eleven behöver såväl förstå innebörden i 
en operation som ha färdighet att utföra operationen.  Enligt resultaten av 
kunskapskartläggningar som presenterats ovan är detta kunskaper som 
många elever saknar. En fara här ligger i att betrakta basfakta som att med 
flyt kunna utföra enkla multiplikationer eller att faktorisera som ”bara pro-
cedurkunskap”. I själva verket utgör dessa basfakta en viktig del i förståel-
sen av de matematiska begreppen, utan vilka förmågan att resonera eller 
lösa problem blir lidande. 
De mindre bra resultat som svenska elever uppvisar i PISA-
undersökningarna kan förstås bottna i en rad olika faktorer. Men en orsak 
kan vara att eleverna helt enkelt inte behärskar den mest grundläggande 
matematiken. Det är svårt att testa elevens förmåga att lösa problem i real-
istiska situationer, vilket görs inom PISA, eftersom alltför många elever 
saknar grundläggande matematikkunskaper och problemlösningsförmåga 
knappast kan isoleras från rena basfakta. Det blir självklart ett misslyck-
ande för de elever som inte har med sig en adekvat verktygslåda vid prov-
tillfället. De resultat som presenterats ovan kan i själva verket utgöra en 
delförklaring till varför eleverna lyckas mindre bra i PISA-undersökningen.  
Om detta är korrekt, är det förstås av största vikt att snarast ge lärarna de 
verktyg som krävs för att svenska elever skall få ökade möjligheter att ut-
veckla grundläggande färdigheter i ämnet. Till viss del kan det handla om 
att hjälpa lärare att få en djupare förståelse av de matematiska begrepp och 
räknefärdigheter som ingår i skolans undervisning. Den didaktiska ämnes-
analysen är ett verktyg som kan användas och de strukturscheman som pre-
senterats här kan utgöra en start på detta arbete. 
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Fortbildning för lärare i matematik bör innefatta såväl rent didaktiska kun-
skaper kring lärande, som rena ämneskunskaper och didaktiska ämneskun-
skaper, bland annat baserade på didaktisk ämnesanalys. Saknas ett av dessa 
tre ben riskerar undervisningen att bli lidande och elevernas kunskapsut-
veckling att försvåras.  

7.4 Förändring i undervisningen – en långsam process 
De resultat som framkommit vid de kartläggningar som beskrivits ovan, har 
i flera fall tagits på allvar såväl på kommunal nivå som på enskilda skolor. 
Flera kommuner och skolor har satsat stort på kompetensutbildning för sina 
lärare i samband med kartläggningarna. Exempel på detta är de projekt som 
beskrivits i kapitel 5. Utvärderingar (Skolverket, 2013c) tyder på att lärarna 
uppskattar kompetensutbildning och anser att de har fått en djupare förstå-
else av betydelsen av olika innehåll och hur detta ska undervisas. Men vil-
ken effekt har dessa satsningar fått på elevernas kunskapsutveckling? 
Flera kommuner och skolor har valt att upprepa kartläggningen för att följa 
elevernas kunskapsutveckling. Dessa upprepade kartläggningar har emel-
lertid endast visat på en mindre förbättring av elevernas kunskaper avse-
ende de testade begreppen och färdigheterna. I denna studie har generellt 
enskilda individer inte följts över tid, men genom att låta elever i flera på 
varandra följande årskurser göra samma diagnos, framträder en tendens i 
elevers kunskapsutveckling. Det går även att följa samma elevgrupp under 
tre på varandra följande läsår (Tabell 31). Deras kunskaper i multiplikation 
utvecklas, men inte i den omfattning som vore önskvärt. 
Kartläggningarna har i de beskrivna fallen varit en start för utvecklingsar-
beten inom skola eller kommun, som syftat till att öka elevernas matema-
tikkunskaper. Genom att synliggöra för lärare de egna elevernas kunskaper, 
har skolan eller kommunen strävat efter att lösa ett angeläget problem inne 
i klassrummet. Detta har kanske inte fungerat fullt ut, bland annat på grund 
av att informations- och beslutskedjan ofta är lång och beroende av hur en-
skilda kontaktlärare och rektorer agerar på den enskilda skolan. Processen 
blir därför svår att styra i detalj. Framför allt har rektors engagemang varie-
rat, men de skolor där rektor varit direkt involverad i arbetet har man, enligt 
vad lärarna på dessa skolor själva berättat, känt att undervisningen har ut-
vecklats. 
De resultat som uppnåtts kan tyckas nedslående, men skolutveckling är ge-
nerellt sett en trög process. Detta fenomen har studerats under lång tid (Ful-
lan, 1995). Skolutveckling kan ses som ett resultat av att den gemensamma 
kompetensen inom skolan ökar och att kvalitén inom verksamheten höjs. 
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Hinder för utveckling kan alltså finnas både på olika organisationsnivåer 
och på individnivå̊, något som blev tydligt inom de utvecklingsprojekt som 
beskrivs i kapitel 5. Det är viktigt att se förändring som en process över tid 
och i den processen har skolledare och lärare ofta skilda förhållningssätt till 
förändringsarbetet. Ur ledningsperspektiv ser man skolan som en helhet 
medan lärare kan ta utgångspunkt i egna erfarenheter och frågor.  
Dessutom kan förändringar ibland kännas hotande och förvirrande, även 
om man är öppen för utveckling. Kommer förslagen till förändring dessu-
tom utifrån eller uppifrån blir de svårare att genomföra. Förändring och ut-
veckling i skolan, där lärare behöver lära sig nya färdigheter, kan leda till 
att dessa känner sig tafatta eller inkompetenta och upplevas som hot mot 
den egna identiteten som lärare. 
Sammanfattningsvis kan man alltså se hinder både på olika organisatorisk 
nivåer och på individnivå̊. Förändring är en process över (lång) tid och i 
den processen har skolledare och lärare ofta skilda förhållningssätt till för-
ändringsarbetet. Det är därför viktigt att låta utvärdera utvecklingsprojekt 
under kanske så lång tid som en tioårsperiod, innan man drar långtgående, 
verksamhetsförändrande slutsatser. 

7.5 Svensk skoldebatt idag 
Skolutveckling och lärares fortbildning diskuteras på olika nivåer i landet 
och denna debatt, i kombination med försämrade elevresultat och ett svik-
tande elevintresse för matematik, har lett till att lärare försöker förändra sin 
matematikundervisning. Men ändå verkar elevernas resultat inte förbättras. 
I debatten lyfts betydelsen fram av att veta vilka mål eleven ska nå, var ele-
ven befinner sig i sin kunskapsutveckling och hur vägen till att nå målet ser 
ut. 
Väl genomtänkta diagnoser, anpassade till kursplanens målformuleringar, 
kan här utgöra ett verktyg. Läraren själv måste formulera målen för sin 
undervisning genom att operationalisera de i kursplanen beskrivna kun-
skapskraven kopplade till det centrala innehållet. Detta är något som inte 
enkelt låter sig göras, utan kräver att läraren har såväl goda ämneskunskap-
er som goda didaktiska ämneskunskaper. Att utveckla sådana borde lärare 
få hjälp med. Den didaktiska ämnesanalys som presenteras här är ett bi-
drag, i form av ett analysverktyg, där strukturscheman skapas teoretiskt för 
att sedan i form av diagnoser resultera i resultatscheman på individ- och 
gruppnivå. Dessa utgör i sin tur ett stöd för läraren i planeringen av sin 
undervisning. 
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I boken Synligt lärande för lärare (Hattie, 2012), beskrivs hur läraren, med 
test gjorda före och efter en speciell aktivitet, kan utvärdera hur och varför 
elevernas resultat förändras. Motsvarande uttrycks av Wiliam (2007): ”Re-
searchers now have hard empirical evidence that learning does lead to 
higher achievement when using assessment”. Detta kräver dock väl ge-
nomarbetat utvärderingsmaterial vars resultat kan hjälpa lärare, skolledare 
och politiker att våga se – för att kunna ta ansvar. 
Läraren ska anpassa sin undervisning till den enskilda eleven så att denna 
utvecklas så långt som möjligt. Formativ bedömning, eller bedömning för 
lärande, handlar just om att bedöma elevernas visade kunskaper i avsikt att 
anpassa undervisningen. Men en förutsättning för att kunna bedöma elevers 
matematikkunskaper är att läraren själv har goda ämneskunskaper och goda 
didaktiska kunskaper inom matematikens olika områden. Med hjälp av en 
didaktisk karta kan läraren kommunicera vad eleven ska lära sig och vilka 
kvaliteter som krävs i elevens kunnande. Den didaktiska kartan utgör alltså 
ett stöd för planering och genomförande av undervisning. Strukturscheman 
som konstruerats med hjälp av didaktisk ämnesanalys är ett sätt att synlig-
göra den didaktiska kartan och hjälpa läraren i sin undervisning och be-
dömning. Kartan utgör ett stöd för att snabbt och korrekt kunna bedöma 
den kunskap eleven visar vid samtal eller i en lösning av en uppgift. 
En grund för bedömning av elevens kunskaper i matematik är att läraren 
har tydliga mål och vet vad målen innebär och hur eleven ska behärska det 
aktuella innehållet (Hattie, 2012). Detta är något som inte framgår tydligt i 
kursplanen i matematik, utan läraren måste själv formulera de operationella 
målen. Vid uppföljningar av de här beskrivna kartläggningarna framgår att 
lärare känner sig tveksamma inför att formulera tydliga mål, ofta eftersom 
de inte fullt ut kan tolka vad olika matematiska begrepp innebär. 
I Sverige handlar skoldebatten och skolreformer i stor utsträckning om 
strukturella och organisatoriska frågor som klasstorlek, när betyg ska ges, 
med mera. Frågor vilka, enligt Hattie, är relativt oväsentliga i samman-
hanget. Han menar att flera politiska beslut baseras på fel antaganden; om 
man förändrar strukturen och sedan placerar in samma lärare som undervi-
sar på samma sätt i en ny struktur, så får man samma resultat. 
Av de kartläggningar som beskrivits ovan framgår att få elever klarar alla 
eller nästan alla uppgifter i en diagnos, vilket indikerar att det är en del 
aspekter av det begrepp som prövas som de inte kan. För att leva upp till 
det Hattie kommit fram till och kunna arbeta som Wiliam beskriver, krävs 
goda didaktiska ämneskunskaper hos läraren. Behovet av dessa poängterar 
även Ball m.fl. (2008). Lärare kan påverkas av den typ av forskning som 
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just beskrivits, men att fördjupa de egna kunskaperna i matematikdidaktik 
är inte helt enkelt och kräver organiserad fortbildning. 
 





 

245 

Referenser 

Andersson, B. (2013). Om elevers förkunskaper inför gymnasiematema-
tiken. Analys av elva årgångar matematikdiagnoser från en medelstor 
svensk gymnasieskola (Masteruppsats), Göteborg: Institutionen för di-
daktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. 

Ball, D., & Bass, H. (2000). Interweaving Content and Pedagogy in Teach-
ing and Learning to Teach: Knowing and Using Mathematics. I J. Boaler 
(Red.), Multiple Perspectives on Mathematics Teaching and Learning (s. 
83-104). Westport: Ablex Publishing. 

Ball, D.L., Ferrini-Mundy, J., Kilpatrick, J., Milgram, R.J., Schmid, W., & 
Schaar, R. (2005). Reaching for Common Ground in K-12 Mathematics 
Education. Notices of the AMS, 52(9), 1055-1058. 

Ball, D.L., Thames, M.H., & Phelbs, G. (2008). Content Knowledge for 
Teaching: What makes It Special. Journal of Teacher Education, 59, 
389-407. 

Bennet, C., & Löwing, M. (2014, 10 april.) Dagens Nyheter, s. 2. 
Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (Red.). (2000). How Peo-

ple Learn: Brain, Mind, Experience, and School. Washington, D.C.: Na-
tional Academy Press.  

Cantor, G. (1883). Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre. 
Leipzig: B. G. Teubner.  

Carpenter, T., Moser, J., & Romberg, T. (1982). Addition and subtraction: 
A cognitive perspective. Hillsdale, N J: Lawrence Erlbaum.  

Carpenter, T., & Moser, J. (1984). The aquisition of addition and subtrac-
tion concepts in grades one through three. Journal for Research in Math-
ematics Education, 15(3), 179-202.   

Clark, D. (2001). Complementary Accounts Methodology. I D. Clark 
(Red.), Perspectives on Practice and Meaning in Mathematics and Sci-
ence Classrooms (s. 13-32). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Clarke, D.M., Roche, A., & Mitchell, A. (2008). 10 Practical tips for mak-
ing fractions come alive and make sense. Mathematics teaching in the 
middle school, 13 (7), 373–379.  

Doverborg, E., & Pramling Samuelsson, I. (1999). Förskolebarn i matema-
tikens värld. Stockholm: Liber. 

DsU 1986:5. Matematik i skolan. Översyn av undervisningen i matematik 
inom skolväsendet. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 



DIAMANT – DIAGNOSER I MATEMATIK 

246 

Emanuelsson, J., Fainesilber, L., Häggström, J., Kullberg, A., Lindström, 
B., & Löwing, M. (2011). Voices on learning and instruction in mathe-
matics. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, Göte-
borgs universitet. 

Fennema, E., Carpenter, T. P., Franke, M. L., Jacobs, V. R., & Empson, S. 
B. (1996). A Longitudinal Study of Lerning to Use Children´s Thinking 
in Mathematics Instruction. Journal for research in Mathematics Educa-
tion, 27, 403-434. 

Flockton, L., Crooks, T., Smith, J., & Smith, L.F. (2005). Mathematic As-
sessment Results. National Education Monitoring, Report 37. New Zea-
land. 

Fredriksson, M. (2009).  Matematiken i förskoleklassen - En totalunder-
sökning där en kommuns samtliga förskoleklasselevers matematiska 
kunnande kartläggs, i ett formativt syfte (Mastersuppsats). Göteborg: In-
stitutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet 

Frege, G. (1903). Grundgesetze der Arithmetik, Band II. Jena: Verlag Her-
mann Pohle. 

Fullan, M. (1995). School Development – the new Meaning of Educational 
Change. London: Cassell Educational Limited.  

Gelman, R., & Gallistel, C. (1978). The Children’s Understanding of Num-
ber. London: Harvard UP. 

de Groot, A.D. (1965). Thought and Choise in Chess. Hague: Mouton. 
Gustafsson, J-E., & Myrberg, E. (2002). Ekonomiska resursers betydelse 

för pedagogiska resultat. Stockholm: Skolverket. 
Hart, K. M. (1984). Children's Strategies and Errors: A Report of the 

Strategies and Errors in Secondary Mathematics Project. Windsor, 
Berks: NFER-Nelson. 

Hattie, J. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses 
relating to achievement. London: Routledge. 

Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & kultur. 
Hiebert, J. (Red.). (1986). Conceptual and procedural knowledge: the case 

of mathematics. Hillsdale, N.J.: Erlbaum. 
van Hiele, P. (1986). Structure and Insight. A Theory of Mathematics Edu-

cation. London: Academic Press, INC.  



REFERENSER 

247 

Hodgen, J., & Wiliam, D. (2006). Mathematics inside the black box: as-
sessment for learning in the mathematics classroom. London: GL As-
sessment. 

Håstad, M., & Svensson, L. (1969). Matematik NU: För lärare i matematik 
på högstadiet: Delta-projektet. Malmö: Hermod.  

Häggström, J. (2008). Teaching systems of linear equations in Sweden and 
China: what is made possible to learn? (Doktorsavhandling, Göteborg 
Studies In Educational Sciences 262). Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis. 

Johansson, B. (2013). Matematik i förskola och förskoleklass: den mentala 
talraden som didaktiskt verktyg. Uppsala: Kunskapsföretaget. 

Johansson, B., & Wirth, M. (2007). Så erövrar barnen matematiken. Tal-
radsmetoden ger nya möjligheter. Uppsala: Kunskapsföretaget. 

Johansson, B., & Kilborn, W. (1986). Om matematikämnets innehåll och 
didaktik. I F. Marton (Red.), Fackdidaktik volym III. (s. 87-101). Lund: 
Studentlitteratur. 

Kanes, C., & Nisbet, S. (1996). Mathematics-teachers’ knowledge bases: 
Implications for teacher education. Pacific Journal of Teacher Educa-
tion, 24(2), 159 - 171.  

Kerslake, D. (1986). Fractions: Children’s Strategies and Errors. London: 
NFER-Nelson.  

Kilborn, W. (1979). PUMP-projektet. Bakgrund och erfarenheter (FoU-
rapport 37). Stockholm: Skolöverstyrelsen. 

Kilborn, W. (1989). Didaktisk ämnesteori i matematik. Del 1: Grundläg-
gande aritmetik. Stockholm: Utbildningsförlaget. 

Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (Red.). (2001). Adding it up: 
Helping children learn mathematics. Washington, DC: National 
Academy Press. 

Klingberg, T. (2007). Den översvämmade hjärnan: en bok om arbetsminne, 
IQ och den stigande informationsfloden.  Stockholm: Natur & kultur.  

Kullberg, A. (2010). What is taught and what is learned: professional in-
sights gained and shared by teachers of mathematics (Göteborg Studies 
In Educational Sciences 293). Göteborg: Acta Universitatis Gothobur-
gensis. 

Landgren, C. J. (1866). Hufvudräkningskurs för folkskolelärareseminarier 
etc. Stockholm: Hiertas förlagsexp. 



DIAMANT – DIAGNOSER I MATEMATIK 

248 

Leinhart, G., Putnam, R., Stein, M., & Baxter, J. (1991). Where subject 
matter knowledge matters. In J. Brophy (Red.), Advances in research on 
teaching, Vol. 2, (pp. 976 - 113). Greenwich, CT: JAI Press.  

Lester, F.K. & Lambdin, D. V. (2007). Undervisa genom problemlösning. I 
J. Boesen, G. Emanuelsson, A. Wallby & K. Wallby (Red.), Lära och 
undervisa i matematik – internationella perspektiv. Göteborg: NCM, Gö-
teborgs Universitet.  

Liedman, S. (2001). Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper. 
Stockholm: Bonnier. 

Littler, G., & Jirotkova, D. (2004). Learning about Solids. I B. Clarke, D. 
M. Clarke, D. V. Lambdin, F. K. Lester, G. Emanuelsson, B. Johansson, 
A. Wallby, & K. Wallby (Red.), International perspective on Learning 
and Teaching Mathematics. Göteborg: Nationellt Centrum för Matema-
tikutbildning, Göteborgs universitet. 

Litwiller, B., & Bright, G. (2002). Making sense of fractions, ratios, and 
proportions. 2002 Yearbook of the National Council of Teachers of 
Mathematics (NCTM). Reston, VA: NCTM. 

Löwing, M. (2000). How to handle the teaching and learning of addition 
and subtraction. Pythagoras, Journal of the Association for Mathematics 
Education of South Africa, 51, 17-24. 

Löwing, M. (2002). Ämnesdidaktisk teori för matematikundervisning. 
(IPD-rapport nr 2002:11) Göteborg: Institutionen för pedagogik och di-
daktik, Göteborgs universitet. 

Löwing, M. (2004). Matematikundervisningens konkreta gestaltning. En 
studie av kommunikationen lärare – elev och matematiklektionens didak-
tiska ramar. (Doktorsavhandling, Göteborg Studies In Educational Sci-
ences 208). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Löwing, M. (2006). Matematikundervisningens dilemma. Hur lärare kan 
hantera lärandets komplexitet. Lund: Studentlitteratur. 

Löwing, M. (2008). Grundläggande aritmetik – matematikdidaktik för lä-
rare. Lund: Studentlitteratur. 

Löwing, M., & Kilborn, W. (2002). Baskunskaper i matematik – för skola, 
hem och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 

Löwing, M., & Kilborn, W. (2003). Huvudräkning. En inkörsport till ma-
tematiken. Lund: Studentlitteratur. 

Löwing, M., & Kilborn, W. (2010). Kulturmöten i matematikundervisning-
en: exempel från 41 olika språk. Lund: Studentlitteratur. 



REFERENSER 

249 

Ma, L. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics. Mahawa, 
NJ: Lawrence Erlbaum. 

Martinsson, B. (2009). Diagnosverktyg i matematik. (Examensarbete Lä-
rarprogrammet). Karlstad: Karlstad universitet 

Marton, F. (Red.). (1986). Fackdidaktik volym I–III. Lund: Studentlittera-
tur. 

Marton, F., & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. 
McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal – en handbok. Göteborg: Nat-

ionellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.  
McIntosh, A., Reys, B., Reys, R., Bana, J., & Farrell, B. (1997). Number 

sense in school mathematics. Perth: MASTEC. 
MDTP, Mathematics Diagnostic Test. Tillgänglig:   
http://www.cpp.edu/~sci/mathematics-statistics/mdpt/  
Messick, S. (1989). Validity. I R.L. Linn (Red.), Educational Measurement 

(Third edition, pp 13-103). New York. American Council on Educa-
tion/Macmillan. 

Messick, S. (1990). Validity of test interpretion and use. Princeton: Educa-
tional testing service. 

Miller, G.A. (1969). Kommunikation och psykologi: om människan som ett 
informationssamlande och informationsbehandlande system. Stockholm: 
Beckman.  

Murray, Å., & Liljefors, R. (1983). Matematik i svensk skola. Utbildnings-
forskning (FoU-rapport 46). Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber 
Utbildningsförlaget 

Nationalencyklopedin (1989-1996). Höganäs: Bra Böcker. 
Nilsson, G. (2005). Att äga π: praxisnära studier av lärarstudenters arbete 

med geometrilaborationer (Dokktorsavhandling, Göteborg Studies In 
Educational Sciences 228). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgen-
sis. 

Nilsson. H, & Wigforss. F. (1951). Aritmetik. Stockholm: Geber. 
Niss, M. (1994). Mathematics in Society. I R. Biehler, R. W. Scholz, R. 

Strässer & B. Winkelmann (Red.), Didactics of Mathematics as a Scien-
tific discipline (pp. 367–378). Dordrecht: Kluwer Academic Publisher. 

Niss, M. & Højgaard Jensen, T. (Red.). (2002). Kompetencer og matema-
tiklæring: ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisning i 
Danmark. København: Undervisningsministeriets forlag. 



DIAMANT – DIAGNOSER I MATEMATIK 

250 

Nomad Volume 19(3-4), 2014. Göteborg: Nationellt centrum för matema-
tikundervisning. 

Peano, G. (1973). Selected works of Giuseppe Peano. London: George Al-
len & Unwin. 

Piaget, J. (1952). The Child’s Conception of Number. London: Ruthledge 
and Kegean Paul Ltd.   

Piaget, J. (1960). The Child’s Conception of Geometry. New York: Basic 
books.   

Ramaprasad, A. (1983). On the definition of feedback. Behavioural Sci-
ence, 28(1), 4-13. 

Riesbeck, E. (2008). På tal om matematik: matematiken, vardagen och den 
matematikdidaktiska diskursen (Doktorsavhandling, Linköping Studies 
in Behavioural Science No. 129). Linköping: Linköpings Universitet.  

Russell, B. (1903). The Principles of Mathematics. Cambridge: Cambridge 
University Press.  

Selin, E. (2009). Diamant: Matematikdiagnos med många sidor. Handle-
darskap /Grundskoletidningen 1(09), 4-12 

Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teach-
ing. Educational Researcher, 15(2), 4–14. 

Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new re-
form. Harvard Educational Review, 57(1), 1–22. 

Siegler, R. S., Duncan, G. J., Davis-Kean, P. E., Duckworth, K., Claessens, 
A., Engel, M., Susperreguy, M. I. & Chen, M. (2012). Early Predictors 
of High School Mathematics Achievement. Psychological Science, 
23(10), 691-697. 

SKOLFS 1994:1. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94). 
SKOLFS 2010:37. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet (Lgr11). 
SKOLFS 2011:19. Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för grundsko-

lans ämnen.  
SKOLFS 2011:69. Läroplan för förskolan.  
Skolverket. (2011a). Laborativ matematik, konkretiserande undervisning 

och matematikverktäder (Rapport 366). Stockholm: Skolverket. 
Skolverket. (2011b). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnenför gymnasiet. Stockholm: Skolverket. 



REFERENSER 

251 

Skolverket. (2012). TIMSS 2011 Svenska grundskoleelevers kunskaper i 
matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv (Rapport 
380). Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2013a). Diagnosmaterial för grundskolan årskurserna 1-9, 
Diamantdiagnoserna. Hämtad 2015-10-12: www.skolverket.se/diamant 

Skolverket. (2013b). PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läs-
förståelse och naturvetenskap (Rapport 398). Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2013c). Redovisning av uppdrag att utvärdera statsbidraget 
för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Redovisning av regerings-
uppdrag, 2013-03-25 Dnr 2009:571 

Skolverket. (2014). Grundskolan i internationella kunskapsmätningar 
(Rapport 407). Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2015a). Betyg och resultat, på grundskolan. Hämtad 2015-10-
12: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3132 

Skolverket. (2015b). Matematiklyftet (www.matematiklyftet.skolverket.se) 
Steffe, L., & Cobb, P. (1988). Construction of Arithmetical Meanings and 

Stratgies. New York: Springer.  
Stephens, M. (2004). The importence of Generelisable Numerical Expres-

sions. I B. Clarke, D. M. Clarke, D. V. Lambdin, F. K. Lester, G. Eman-
uelsson, B. Johansson, A. Wallby, & K. Wallby (Red.), International 
perspective on Learning and Teaching Mathematics. Göteborg: Nation-
ellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet. 

Streefland, L. (1993). Fractions: A realistic approach. I T. Carpenter, E. 
Fennema & T. Romberg (Red.), Rational numbers: An integration of re-
search (s. 289-326). Hillsdale: Erlbaum.  

SOU 1992:94. Läroplanskommittén. Skola för bildning: huvudbe-tänkande. 
Stockholm: Allmänna förlaget. 

Sverige (2015). Skollagen (2010:800) med Lagen om införande av skolla-
gen (2010:801). (6., [uppdaterade] uppl.) Stockholm: Norstedts juridik.  

Taflin, E. (2007). Matematikproblem i skolan: För att skapa tillfällen till 
lärande (Doktorsavhandling). Umeå: Institutionen för matematik och 
matematisk statistik, Umeå högskola.  

Utsikter, Hämtad 2016-09-01 från www.skolfam.se. 
Utsikter, Hämtad 2016-09-01 från www.partinfo.se. 
 



DIAMANT – DIAGNOSER I MATEMATIK 

252 

Verschaffel, L., Greer, B., & De Corte, E. (2007). Whole numberds con-
cepts and operations. I F. K. Lester Jr (Red.), Second Handbook of Re-
seach on Mathematics Teaching and Learning. Charlotte, NC: Infor-
mation Age Publishing. 

Watts, T. W., Duncan, D. J., Siegler, R. S., & Davis-Kean, P. E.  (2014). 
What’s Past Is Prologue: Relations Between Early Mathematics 
Knowledge and High School Achievement. Educational reseacher X, 1-
9. 

Wiliam, D. (2007). Keep learning on track.  I F. K. Lester Jr (Red.), Second 
Handbook of Reseach on Mathematics Teaching and Learning. Char-
lotte, NC: Information Age Publishing. 

Wiliam, D. (2013). Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken. 
Lund: Studentlitteratur. 

Wilkerson-Jerde, M. H., & Wilensky U. J. (2011). How do mathematicians 
learn math?: resources and acts for constructing and understanding 
mathematics. Educational studies in mathematics 78(1). 21 – 43. 

Wittmann, E. (2004). Assessing Preschoolers Geometric Knowledge I B. 
Clarke, D. M. Clarke, D. V. Lambdin, F. K. Lester, G. Emanuelsson, B. 
Johansson, A. Wallby, & K. Wallby (Red.), International perspective on 
Learning and Teaching Mathematics. Göteborg: Nationellt centrum för 
matematikutbildning, Göteborgs universitet. 

Wyndhamn, J., Riesbeck, E. &  Schoultz, J. (2000). Problemlösning som 
metafor och praktik. Linköping: Linköpings universitet.  

Åhman, J. (2014, 11 april.) Dagens Nyheter.  s. 5. 
 
 
 
 
 

  



REFERENSER 

253 

Bilaga 1 Begreppsförklaringar  

 

Centrala begrepp  
 

Abstrahera	   Skapa	   en	   allmän	   övergripande	   fö-‐
reställning	  om	  ett	  begrepp,	  bortse	  
från	  tillfälliga	  egenskaper	  

Abstrakt	   Något	  som	  inte	  kan	  uppfattas	  med	  
sinnena	  utan	  endast	  med	  tanken	  

Additionsfakta	   Grundläggande	  uppgifter	  av	  typen	  
7	  +	  8,	  additionstabellen	  

Aktiv	  kunskap	   Eleven	   själv	   illustrerar	   och	   kon-‐
struerar	  aktivt	  ett	  begrepp	  

Basfakta	   Grundläggande	   aritmetikkunskap-‐
er	   inom	   de	   fyra	   räknesätten.	   Bas-‐
fakta	  används	  för	  dessa	  begrepp.	  I	  
engelsk	   litteratur	   används	   basic	  
facts.	   Baskombinationer	   eller	  
tabellkunskaper	  är	  andra	  ord	  som	  
används.	   Basfakta	   ska	   behärskas	  
automatiserat	  

Begreppsstruktur	   Olika	  aspekter	  av	  ett	  begrepp	  ord-‐
nade	  efter	  komplexitet	  

Behärska	   Att	   förstå	   olika	   aspekter	   av	   be-‐
greppet,	   på	   passande	   kognitiv	  
nivå,	   och	   kunna	   använda	   begrep-‐
pet	  i	  adekvata	  sammanhang	  	  

Didaktisk	  karta	   Synonym	  till	  strukturschema	  

Didaktisk	  ämnesanalys	   Ett	   analysverktyg,	   i	   vilket	   ämnet	  
analyseras	   utifrån	   ett	   didaktiskt	  
synsätt	  
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Didaktiska	  ämneskunskaper	   Lärarkunskaper,	   ett	   matematikin-‐
nehåll	  förstått	  i	  didaktiska	  termer,	  
d.v.s.	  ur	  ett	  undervisnings-‐	  och	   lä-‐
randeperspektiv	  

Didaktisk	  ämnesteori	   Ett	   ramverk,	   en	   teori	   för	   hur	   ett	  
visst	  ämne	  kan	  undervisas	  och	   lä-‐
ras	  

Divisionsfakta	   Grundläggande	  uppgifter	  av	  typen	  
24/3,	  divisionstabellen	  

Elevresultat	   Elevresultat	   avser	   oftast	   resultat	  
på	  hela	  diagnoser	  

Förförståelse	   Företeelser	   och	   begrepp	   som	   ele-‐
ven	   behöver	   ha	   tillägnat	   sig	   inom	  
grundläggande	  taluppfattning	  

Förkunskap	   Kunskaper	   som	   ligger	   till	   grund	  
för	  att	  förstå	  ett	  aktuellt	  begrepp	  

Förkunskapsstruktur	   Förkunskaper	  ordnade	  enligt	  vilka	  
begrepp	   eller	   aspekter	   av	   ett	   be-‐
grepp	   som	   är	   grundläggande	   för	  
att	  förstå	  en	  helhet	  

Generalisera	   Överföra	   specifika	   kunskaper	   till	  
en	  ny	  kontext	  

Hierarkisk	   Ha	  en	  bestämd	  rangordning;	  vissa	  
uppgifter	   (kunskaper)	   kommer	  
före	  andra	  

Intuition	   Förmåga	   till	   omedelbar	   uppfatt-‐
ning	   eller	   bedömning,	   utan	   med-‐
veten	  tillgång	  till	  alla	  fakta,	  ofta	  till	  
skillnad	  från	  logiskt	  resonerande	  

Kliniska	  intervjuer	   Intervjuteknik	  där	  man	  kartlägger	  
de	  kvalitativa	  orsakerna	  till	  pro-‐
blemen.	  	  
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Kunskap	   Kunskap	  används	  här	  som	  ett	  
samlingsbegrepp	  för	  all	  typ	  av	  
kunskap:	  faktakunskap,	  procedur-‐
kunskap,	  färdigheter,	  förmåga,	  
förståelse,	  etc.	  

Linjär	   Utveckling	   som	   följer	   en	   linje	   där	  
samma	  punkt	  inte	  återkommer	  

Lösningsfrekvens	   Avser	   lösningsfrekvens	   per	   upp-‐
gift	  

Multiplikationsfakta	   Grundläggande	  uppgifter	  av	  typen	  
7   ∙   8,	  multiplikationstabellen	  

Passiv	  kunskap	   Göra	  en	  avläsning	  i	  betydelse	  att	  ta	  
ställning	   till	   en	   illustration	   av	   ett	  
delbegrepp	  

Resultatschema	   Ett	   strukturschema	  med	   lösnings-‐
frekvenser	  per	  uppgift	  införda	  

Strukturschema	   Visar	   relationen	   mellan	   olika	  
aspekter	   av	   ett	   begrepp,	   en	   för-‐
kunskapsstruktur.	   Uttrycks	   till	   lä-‐
rare	  som	  didaktisk	  karta	  

Subtraktionsfakta	   Grundläggande	  uppgifter	  av	  typen	  
15	  -‐	  8,	  subtraktionstabellen	  
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    Bilaga 2 Sammanställning av totala analysunderlaget i denna  
  studie.  

Aritmetikdiagnoserna, Insamlade 2008-2012 

 

Geometridiagnoserna Insamlade 2009-2012 
     Antal elever per årskurs som genomfört diagnosen  Antal utförda och bearbetade uppgifter 

Diagnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summa 
elever 

Antal 
uppg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summa 

data  
MGF 70                 141 22 700 0 0 0 0 0 0 0 0 1 410 

 MLä1 1 607 1 556 1 540             4 703 13 9 642 9 336 9 240 0 0 0 0 0 0 28 218 
 MLä2  1590 1569 1 498           4 657 3 0 12 720 12 552 11 984 0 0 0 0 0 37 256 
 MLä3       1 555 1 596 1 402       4 553 12 0 0 0 12 440 12 768 12 768 11 216 0 0 49 192 
 MMa1                   0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MMa2                   0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MTi1                   0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MTi2                   0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MTi3                   0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MTi4                   0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MTi5                   0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MAr1.         1 632 1 390 1 277     4 299 5 0 0 0 0 8 160 6 950 6 385 0 0 21 495 
 MAr2.             1 199 1 309   2 508 4 0 0 0 0 0 0 8 393 9 163 0 17 556 
 MVo1       1 553 1 586         3 139 2 0 0 0 7 765 7 930 0 0 0 0 15 695 
 MVo2         1 560 1 390 1 272     4 222 21 0 0 0 0 6 240 5 560 5 088 0 0 16 888 
 MVo3                   0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MVo4         1 479 1 327 1 272 1 271   5 349 3 0 0 0 0 34 017 30 521 29 256 29 233 0 123 027 
 Gsy 1 556 1 578 1 526 1 521           6 181 13 20 228 20 514 19 838 19 773 0 0 0 0 0 80 353 
 GFo1     1 516 1 566 1 537         4 619 11 0 0 24 256 25 056 24 592 0 0 0 0 73 904 
 GFo2         1 556 1 403 1 266     4 225 15 0 0 0 0 23 340 21 045 18 990 0 0 63 375 
 GFo3               1 168   1 168 5 0 0 0 0 0 0 0 17 520 0 17 520 
 GFo4               1 260   1 260 4 0 0 0 0 0 0 0 26 460 0 26 460 
 GSk1     1 472 1 564           3 036 2 0 0 17 664 18 768 0 0 0 0 0 36 432 
 GSk2         1 550 1 392 1 274     4 216 5 0 0 0 0 18 600 16 704 15 288 0 0 50 592 
 GSk3           1 347 1 294     2 641 4 0 0 0 0 0 16 164 15 528 0 0 31 692 
 GVi1           1 348 1 274     2 622 9 0 0 0 0 0 16 176 15 288 0 0 31 464 
 GVi2             1 240 1 287   2 527 5 0 0 0 0 0 0 14 880 15 444 0 30 324 
 GVi3               1 301   1 301 9 0 0 0 0 0 0 0 6 505 0 6 505 
   3 163 4 724 7 623 9 257 12 496 10 999 11 368 7 596 0 67 226 219 29 870 42 570 83 550 95 786 135 647 125 888 140 312 104 325 0 759 358  

                   Totalt 
A+MG  2 384 638 

Antal elever per årskurs som genomfört diagnosen  Antal utförda och bearbetade uppgifter  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Summa 
delta-
gade 

elever 

Antal 
uppg. 
per 
dia-
gnos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Summa 
gjorda 

uppgifter 

AG 1 3 769 4 476 629             8 874 6 22 614 26 856 3 774 0 0 0 0 0 0 53 244 
AG 2 1 552 6 954 3 340 2 323 383         14 552 8 12 416 55 632 26 720 18 584 3 064 0 0 0 0 116 416 
AG 3   3 872 5 145 6 581 366 287 13     16 264 8 0 30 976 30 976 52 648 2 928 2 928 2 296 104 0 122 856 
AG 4     3 442 6 635 2 169 282 15     12 543 8 0 0 27 536 53 080 17 352 2 256 120 0 0 100 344 
AG 5   3 255 3 393             6 648 8 0 26 040 27 144 0 0 0 0 0 0 53 184 
AG 6     3 406 6 463 5 020 526 46 31   15 492 6 0 0 20 436 38 778 30 120 3 156 276 186 0 92 952 
AG 7         3 519 4 668 288     8 475 6 0 0 0 0 21 114 28 008 1 728 0 0 50 850 
AG 8           1 566 1 511 24   3 101 6 0 0 0 0 0 9 396 9 066 144 0 18 606 
AG 9                   0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AS1                   0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AS2       1 516 3 051 4 302 324     9 193 5 0 0 0 7 580 15 255 21 510 1 620 0 0 45 965 
AS3       3 333 1 422         4 755 7 0 0 0 23 331 9 954 0 0 0 0 33 285 
AS4           4 259 2 986 249   7 494 5 0 0 0 0 0 21 295 14 930 1 245 0 37 470 
AS5           3 158 2 929 2 901   8 988 4 0 0 0 0 0 12 632 11 716 11 604 0 35 952 
AS6         2 867 33       2 900 7 0 0 0 0 20 069 231 0 0 0  20 300 
BD 1       4 272 3 164         7 436 23 0 0 0 98 256 72 772 0 0 0 0 171 028 
BD 2       3 200 1 926         5 126 13 0 0 0 41 600 25 038 0 0 0 0 66 638 
BD 3       1 238 3 317 1 448       6 003 16 0 0 0 19 808 53 072 23 168 0 0 0 96 048 
BD 4         1 691 1 530       3 221 15 0 0 0 0 25 365 22 950 0 0 0 48 315 
BD 5           3 432 51     3 483 15 0 0 0 0 0 51 480 765 0 0 52 245 
BD 6           3 337 2 758 23   6 118 21 0 0 0 0 0 70 077 57 918 483 0 128 478 
BD11             2 787 1 521 90 4 398 12 0 0 0 0 0 0 33 444 18 252 1 080 52 776 
BD12             2 834 1 550 336 4 720 12 0 0 0 0 0 0 34 008 18 600 4 032 56 640 
BD13               2 961 362 3 323 12 0 0 0 0 0 0 0 35 532 4 344 39 876 
BD14               2 643 358 3 001 12 0 0 0 0 0 0 0 31 716 4 296 36 012 
PP11             2 622 2 905 360 5 887 12 0 0 0 0 0 0 31 464 34 860 4 320 70 644 
PP12               1 447 145 1 592 5 0 0 0 0 0 0 0 7 235 725 7 960 
PA11               1 433   1 433 12 0 0 0 0 0 0 0 17 196 0 17 196 
  5 321 18 557 19 355 35 561 28 895 28 828 19 164 17 688 1 651 175 020 277 35 030 139 504 136 586 353 665 296 103 269 087 199 351 177 157 18 797 1 625 280 
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Bilaga 3 Diamantdiagnoserna 
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