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Förord
Skolverket har statens uppdrag att följa upp och utvärdera kvalitet och likvärdighet i skolväsendet. Skolverket har också som uppdrag att lämna förslag om
åtgärder för att vidmakthålla och stärka uppfyllandet av de nationella målen.
Det är då viktigt att skaffa referenspunkter angående skolans måluppfyllelse dels
i ett internationellt jämförande perspektiv och dels i ett tidsmässigt trendperspektiv.
År 2003 genomfördes tre olika utvärderingar av de svenska grundskoleelevernas kunskaper. Medan Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03)
berörde så gott som alla ämnen i grundskolan så var Programme for International Student Assessment (PISA 2003) och Trends in International Mathematics
and Science Study (TIMSS 2003) i huvudsak inriktade mot matematik och
naturvetenskapliga ämnen:
De tre utvärderingarna har utformats utifrån olika utgångspunkter. Endast i
den nationella studien har kontrollen helt legat i Sverige medan de internationella studierna utformats i en konsensusinriktad process där den svenska rösten
varit en bland många. Skolverket har därför sett det angeläget att jämföra de tre
utvärderingarna och granska om de använda instrumenten prövar kunskaper
på ett sätt som överensstämmer med de i Lpo 94 och tillhörande kursplaner
uttryckta nationella målen.
Den här föreliggande rapporten rör kunskapsmätningar med elever i de sista
åren i grundskolan. Den har tagits fram inom ramen för projektet ”Analys och
Syntes”. En motsvarande studie har genomförts avseende läsförståelse och resultaten har presenterats i Skolverkets Aktuella Analyser 2006, ”Med fokus på
läsförståelse”. I en kommande studie ska en jämförelse göras mellan kursplaner och TIMSS 2007 inom matematik och naturorienterande ämnen avseende
skolår 4.
Rapporten har skrivits av Jan-Olof Lindström. I databearbetningen har
Niklas Eriksson varit delaktig. Synpunkter har lämnats av enhetschef Kristian
Ramstedt samt av projektgruppen för Analys och syntes under ledning av Anita
Wester.
Stockholm den 18 december 2006

Ann Carlson Ericsson		
Avdelningschef			

Anita Wester
Projektledare
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1. Sammanfattning

År 2003 genomfördes tre olika utvärderingar av de svenska grundskoleelevernas
kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) och Programme for International Student
Assessment (PISA 2003) gällde huvudsakligen eleverna i skolår 9 medan Trends
in International Mathematics and Science Study (TIMSS 2003) gällde skolår
8. Denna studie syftar till att belysa i vad mån ramverken för de internationella
jämförande studierna TIMSS och PISA och de svenska kursplanerna överensstämmer med varandra då det gäller ämnesinnehåll och typ av kunskap som
prövas i de här aktuella skolämnena matematik biologi, fysik och kemi. De
tre utvärderingarna innefattade förutom kunskapsmätningar också insamling av
data om allmänna bakgrundsfaktorer och elevattityder. Dessa aspekter av utvärderingarna berörs inte i denna rapport liksom inte heller aspekter på de prövade
kunskaperna i övriga skolämnen som ingick i NU-03 och PISA.
Validitetsbegreppet1 är centralt när kvalitén hos prov eller tester i allmänhet diskuteras. Den i denna rapport aktuella dimensionen av detta begrepp är
frågan om vilka slutsatser man kan dra av att en enskild provtagare eller grupp
elever i ett test uppnått ett visst resultat uttryckt t.ex. i form av en provpoäng.
I ett målstyrt system skall ett utvärderande prov rimligen kunna användas för
att avgöra i vad mån de uppsatta målen uppnåtts. Det kan därför synas angeläget att granska om de använda instrumenten prövar kunskaper på ett sätt som
överensstämmer med de i läroplaner och kursplaner uttryckta kunskapsmålen.
En diskussion om validiteten måste också beröra hur väl provuppgifterna täcker
kunskapsdomänen som beskrivs i styrdokumenten, hur mätningen genomförs,
hur statistiskt säkert underlaget är osv.
I denna rapport beskrivs översiktligt förutsättningarna för de tre kunskapsmätningarna. Alla tre studierna genomfördes i ungefär lika stora slumpvis utvalda elevgrupper. PISA genomfördes med deltagande av 41 länder varav 30
är medlemmar i OECD. I TIMSS deltog 45 länder men i den svenska rapporteringen utvaldes en grupp av 20 länder med likartade förhållanden för att
utgöra en jämförelsegrupp. I NU insamlades endast svenska data men liksom i
TIMSS fanns där också möjlighet att studera kunskapsutvecklingen det senaste

1

	

Messick (1994)
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decenniet. Medan i NU endast en uppsättning provuppgifter gavs till samtliga
elever i ett visst urval av populationen användes i de två andra utvärderingarna
uppgiftspooler med betydligt fler uppgifter än vad en elev kan klara av på rimlig tid. Provtiden i de aktuella ämnena för den enskilde eleven var densamma
för samtliga mätningar men genom att olika versioner av prov användes kunde
data erhållas för fler uppgifter i PISA och TIMSS än i NU. I NU har man vid
rapporteringen endast använt enkel statistisk analys medan man i de två internationella studierna stödde sig på komplexa metoder för att säkerställa generaliserbara resultat.
Läroplanerna eller ramverken bakom PISA och TIMSS jämförs inledningsvis med de svenska styrdokumenten i matematik och de för svensk del aktuella
skolämnena biologi, fysik och kemi. I matematik är överensstämmelsen störst
mellan den svenska kursplanen och TIMSS med målbeskrivningar som i båda
fallen utgår från en klassisk indelning av ämnesstoff. I NO kan man hävda att
man finner störst likhet mellan ramverket i PISA och de svenska kursplanerna
genom framhävandet av processer inom naturvetenskapligt kunnande i båda
dokumenten.
Ett system för klassifikation av provuppgifter har upprättats utifrån de studerade ramverken. För att beskriva ämnesinnehållet används TIMSS system för
kategorisering av stoffet i Mathematics och Science. Nomenklaturen för uppgiftstyp överensstämmer i sina huvuddrag med den som användes i PISA. I övrigt
har kategorier konstruerats utifrån en förväntad relevans i analysen av provmaterialen med utgångspunkt i de svenska styrdokumenten. De tre provmaterialen
i NU-03, PISA 2003 och TIMSS 2003 har analyserats avseende ämnesinnehåll,
uppgiftstyper, grad av autenticitet, förekomst av beräkningar, mängden text och
grafik, uppgifternas svårighet samt vilka kompetenser som uppgiften avser att
indikera. Säkerheten i den genomförda klassifikationen har kontrollerats i ett
möte med en panel med verksamma lärare med lång erfarenhet av undervisning
på de aktuella stadierna i skolan.
Resultaten av klassifikationen av provuppgifterna i respektive utvärderingsstudie har ställts mot de för Sverige aktuella målen för undervisningen.
TIMSS har i både matematik och NO den bredaste täckningen av ämnesstoffet. Därmed har det provmaterialet de bästa förutsättningarna att mäta om de
enligt kursplanerna eftersträvade faktakunskaperna inom de aktuella ämnena
uppnåtts. I kognitivt hänseende skiljer sig inte PISA och TIMSS i matematik.
Båda var där förhållandevis mera inriktade mot komplexa kunskapsformer än
vad det analyserade kortsvarsprovet i NU var. I kursplanerna i NO har målen
strukturerats på ett annat sätt än i matematik. Målen som uppsatts beträffande
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kunskaper om begrepp och fenomen täcks mest fullständigt av TIMSS som nyss
nämndes medan PISA i högre grad inriktats så att målen om den naturvetenskapliga verksamheten täcks liksom i någon mån målen om användningen av
naturvetenskaplig kunskap.
Den i tekniskt hänseende mest iögonenfallande skillnaden mellan de tre
kunskapsutvärderingarna gällde textmängd. PISA-uppgifterna i både matematik och NO presenteras med jämförelsevis klart längre texter. En annan sådan
anmärkningsvärd skillnad mellan provmaterialen i NO gäller uppgifternas svårighetsgrad. I NU är biologi-, fysik- och kemiuppgifterna generellt sett betydligt
svårare än i de två andra utvärderingarna.
Diskussionen berör bl.a. den av data stödda och redan i ramverken klargjorda skillnaden i målen för de två internationella jämförande utvärderingarna.
TIMSS och PISA kompletterar varandra och ger tillsammans en utvärdering som
motsvarar kraven på validitet. Den nationella utvärderingen tillför inte något
avgörande avseende kunskapsmätningen i den form som NU-03 representerar.
I samband med diskussionen om vad proven mäter prövas också hypotesen om
att rangordningen mellan länder kan förändras då ett urval av ämnesområden
sker. Avslutningsvis berörs också metoder för att optimera insatser när det gäller
utvärderingar av kunskaper och attityder hos elever i den svenska grundskolan.
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2. Syfte och disposition

I denna rapport jämförs inledningsvis förutsättningarna för mätningen av
grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturorienterande ämnen i tre
utvärderingar av den svenska grundskolan. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03), Programme for International Student Assessment (PISA
2003) och Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS
2003) har delvis olika syften och också olika betingelser för genomförande och
analys av resultat.
Kravet att man måste kunna besvara frågan om vad ett visst kunskapsprov
mäter kan synas vara självklart för att man därmed skall kunna tala om vilka
slutsatser som är möjliga att dra av att en grupp elever genomfört provet på ett
visst sätt. Ett visst uppnått poängmedeltal bör till exempel, förutom en inplacering i en rangordnad lista över de grupper som deltagit, kunna utgöra underlag
för tolkningar i form av att vissa i ett måldokument beskrivna kompetenser2
uppnåtts. I praktiken är det dock ett krav som aldrig fullt ut går att uppfylla
på ett entydigt sätt. De använda uppgifterna kan inte täcka annat än ett urval
av de mångfacetterade aspekterna på eftersträvade kunskapsmål som kan vara
utformade med olika grad av detaljering och konkretion. De svenska nationella
styrdokumenten Lpo 94 med åtföljande kursplaner kännetecknas av öppna formuleringar som skall tolkas och konkretiseras ute på de lokala skolorna av de
ansvariga skolledarna och lärarna. Redan med nationellt framtagna prov uppstår
därför svårigheter med tolkningen av resultat på grund av de i det svenska läroplanssystemet avsedda lokala variationerna i stoff- och metodval. Svårigheten
att utforma provinstrument som motsvarar högt ställda krav på validitet accentueras i brett upplagda internationella jämförande studier där provmaterialet
konstruerats i en i huvudsak konsensusinriktad process med deltagande av representanter för många länder. Diskussionen om validiteten i sådana mätningar
är speciellt viktig då resultaten med åtföljande jämförelser med andra länder ofta
får ligga till grund för övergripande policybeslut om de nationella utbildningssystemen.

2
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I denna studie har syftet varit att analysera de olika undersökningarna vad
gäller täckning av ämnesinnehåll, prövade kompetenser etc. mot bakgrund av
de mål som gäller enligt grundskolans läroplan och de aktuella ämnenas kursplaner. Tillsammans med den presenterade jämförelsen av de använda metoderna i de tre utvärderingarna kan resultatet möjligen utgöra ett underlag för
framtida planering av utvärdering av skolan.
Efter beskrivningar av bakgrund och genomförande för var och en av de tre
mätningarna följer dels en kort redogörelse för de svenska kursplanerna och
dels redogörelser av de så kallade ramverken (framework) för de internationella
jämförande studierna PISA och TIMSS. Metoden för undersökningen presenteras därefter. Däri ingår presentationen av den taxonomi som används för att
karaktärisera provinstrumenten i NU, PISA och TIMSS. Resultatet av analysen
av provuppgifterna presenteras och sammanfattas. En diskussion och slutsatser
i enlighet med syftet för studien avslutar rapporten.
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3. Bakgrund och allmänna förutsättningar för de
tre undersökningarna

Skolverket har statens uppdrag att följa upp och utvärdera kvalitet och likvärdighet i skolväsendet. Skolverket har också som uppdrag att lämna förslag om åtgärder för att vidmakthålla och stärka uppfyllandet av de nationella målen. Det
är då viktigt att skaffa referenspunkter angående skolans måluppfyllelse dels i ett
internationellt jämförande perspektiv och dels i ett tidsmässigt trendperspektiv.
Exempel på åtgärder i detta syfte är Skolverkets genomförande av den nationella
utvärderingen 1992 som följts upp av NU-03. Dessa nationella undersökningar
har utformats internt inom myndigheten med deltagande av forskargrupper vid
olika universitet och högskolor. I de internationella utvärderingarna PISA och
TIMSS har Skolverket anslutit sig till externa projekt som genomförs av forskningscentra på uppdrag av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) respektive International Association for the Evaluation of
Educational Achievement (IEA). Dessa organisationer ansvarar för utformningen av de jämförande undersökningarna som upprepas med vissa tidsintervall.
Skolverket har det övergripande nationella ansvaret i dessa studier för planering
och analys men har uppdragit åt olika universitetsinstitutioner i landet att medverka vid utformningen, genomförandet och rapporteringen.
Det ligger i sakens natur att regelverk för genomförande med instruktioner,
kontroller och dokumentation av olika procedurer måste vara mera utarbetade
i en studie som skall fungera för de olika aktörerna då olika länders skolsystem
utvärderas. För PISA och TIMSS finns utförliga beskrivningar3 av de ramverk
som legat till grund för såväl utarbetandet av provmaterial och frågeformulär
som för genomförandet medan det för NU-03 inte finns några motsvarande
speciella dokument med specifikationer som styrt undersökningen. Här får det
förutsättas att provmaterialet konstrueras utifrån läroplanen och de tillhörande
kursplanerna med ingående praktisk kännedom om inom vilka ramar dessa dokument tolkas i den svenska skolan.
Urvalet av skolor och genomförande av kunskapsmätningarna
De tre undersökningarna genomfördes i slumpvis utvalda skolor under vårterminen 2003 med deltagande av elever i grundskolans år 8 för TIMSS och år 9
för NU liksom i huvudsak för PISA. Grundprincipen för det slumpmässiga ur3
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valet var att sannolikheten för en elev att bli utvald att delta i en viss undersökning skulle vara lika stor för alla elever som tillhörde de berörda åldersklasserna.
Av praktiska skäl utvaldes hela skolor i ett första steg där sannolikheten för en
skola att bli utvald skulle vara proportionell mot antalet elever i de aktuella klasserna i skolan. För att inte någon skola skulle belastas i onödigt hög grad beslöt
Skolverket att genomföra urvalet av skolor så att det skulle undvikas att det las
mer än en undersökning på en skola. I TIMSS liksom i NU valdes slumpmässigt
sedan hela undervisningsgrupper (klasser) ut medan i PISA individuella elever
utgjorde urvalsenheten. I de två internationella studierna kontrollerade de nationella centra som ledde studierna att det statistiska urvalet av skolor, lärare och
elever genomfördes i enlighet med uppsatta normer.
I alla tre undersökningarna användes i huvudsak skriftliga prov för kunskapsmätningen. I de två internationella undersökningarna fanns rigorösa
beskrivningar av proceduren vid provgenomförandet. I PISA administrerades
proven av i projektet centralt anställda provadministratörer medan provadministratörerna i TIMSS utbildades av det nationella centret men var utsedda av
skolledningen vid respektive skola. I NU fungerade läraren i klassen som administratörer av provet. Bedömningen av elevsvaren genomfördes av grupper av
speciellt utbildade bedömare vid de olika universitetsinstitutioner som ansvarade för genomförandet av de tre projekten.
Resultatrapporteringen i såväl PISA som TIMSS stöder sig på statistiska metoder där varje elevs förväntade provresultat på samtliga uppgifter bestäms och
där varje elevs data viktas i förhållande till hur stor andel av totalpopulationen
som eleven representerar när exempelvis en genomsnittsprestation bestäms för
eleverna i ett land. Metoden innebär att, trots att endast en mindre del av uppgifterna är desamma som i en tidigare mätning, skalan för rapporteringen är
densamma som användes då. Detta möjliggör analyser av trender i elevernas
prestationer.
Dataanalysen för NU kan synas enklare då alla som genomför provet i ett
visst ämne får ett och samma prov och då också det är i huvudsak samma prov
som i den förra utvärderingen. I rapportens avslutande kapitel diskuteras problematiken med användningen av ett gemensamt prov som ges vid upprepade
tillfällen.
Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03)
Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 syftade till att ge en bred
bild verksamheten och speciellt av elevernas kunskaper i femton ämnen. En
motsvarande undersökning genomfördes 1992. NU-03 hade huvudsyftet att,
som underlag för nationella beslut om grundskolan:
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- ge en helhetsbild av måluppfyllelsen i grundskolan, ämnesvis och i ett
övergripande perspektiv
- visa på förändringar sedan den nationella utvärderingen 1992
- peka på behov av insatser
Matematik

Vid genomförandet av NU-03 var avsikten att använda resultatet från det nationella ämnesprovet för skolår 9 våren 2003 dels för att mäta måluppfyllelsen och
dels för att mäta elevernas kunskapsutveckling i matematik sedan 1992. Detta
prov gavs delvis ett innehåll som var jämförbart med det prov som användes
1992. På grund av att det nationella provet på ett irreguljärt sätt blev känt innan
det officiella provtillfället, kunde inte data från detta prov användas i utvärderingen och provet har inte redovisats i detalj i rapporteringen från NU-03. Det
prov som istället kunde användas för att analysera kunskapsutvecklingen var
ett prov med 21 kortsvarsuppgifter som i sin helhet motsvarade det prov som
användes 1992. Av den anledningen redovisas i denna rapport endast detta prov.
Varje uppgift bedömdes med en poäng för ett godtagbart svar och noll poäng
för felaktigt eller utelämnat svar.
När provet analyserades av en grupp yrkesverksamma lärare satte de en gräns
på minst åtta poäng för att eleverna skulle anses ha klarat av de ”nödvändiga”
kunskaperna enligt kursplanen 2000. Terminologin är hämtad från Lgr 80 och
får antas motsvara kraven för betyget Godkänd enligt de mål som eleven skall
ha uppnått i slutet av nionde skolåret. Dock påpekas i rapporten4 att provet utarbetats med utgångspunkt i Lgr 80 och endast prövar en begränsad del av den
nuvarande kursplanen.
Genomsnittsprestationen vid undersökningen 1992 var 13,6 poäng och
13,2 % uppnådde inte den valda gränsen för nödvändiga kunskaper. I NU-03
rapporteras genomsnittsprestationen vara 12,4 poäng med 16,7 % av eleverna
Tabell 3.1 Resultat av det 21-poängsprov som användes 1992 och 2003 i matematik.
Provresultat
0-7 poäng
8-14 poäng
15-21 poäng
Genomsnitt
Antal elever i urvalet
Bortfall

1992

2003

%*

13,2

16,7

%*
%*
poäng

38,2
48,7
13,6
9873
5,0

47,2
35,7
12,4
4420
37,0

%

* Andel av eleverna som erhållit resultat i det angivna poängintervallet
4
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med prestationer under den uppsatta gränsen. Se tabell 3.1. Via data från de
nationella proven i matematik i år 9 från åren 2001-2003 bedöms mellan 80
och 90 procent av eleverna klara vart och ett av kursplanens mål att uppnå. Den
ungefärliga överensstämmelsen mellan de två olika måtten på måluppfyllelse i
elevgruppen skulle kunna tas som en indikation på att den använda poänggränsen för godkänd eller högre betyg i 21-poängsprovet var rimlig.
Naturorienterande ämnen

I NU-03 användes i de naturorienterande ämnena ett prov i vardera av huvudområdena biologi, fysik och kemi för att mäta måluppfyllelsen och dels för
att mäta elevernas kunskapsutveckling i matematik sedan 1992. Proven var i
huvudsak desamma som användes 1992. Proven bestod av 12 – 13 uppgifter.
Resultatet av proven i vart och ett av NO-ämnena rapporterades genom att ange
de andelar av de avgivna svaren till de enskilda uppgifterna som av granskare
bedömts indikera elevens kunskapsnivå G (godkänd) och i tillämpliga fall VG
(väl godkänd) med avseende på ett visst angivet mål i kursplanen.
I storleksordningen två tusen elevsvar insamlades för var och en av uppgifterna i de tre proven. Drygt hälften av eleverna hade besvarat uppgifterna
elektroniskt. Frånvarobortfallet var i biologi 11 procent, i fysik 14 procent och
i kemi 18 procent. Endast ca. 30 procent av de s.k. öppna elevsvaren bedömdes
och kategoriserades.
Tabell 3.2 Resultat av de NU-prov som användes 1992 och 2003 i NO.
Ämne

1992

2003

Biologi

%*

28

25

Fysik
Kemi

%*
%*

36
46

29
36

* Medeltal av andel av eleverna som bedömts med G eller VG på de enskilda uppgifterna.

I sammanfattning presenteras resultaten i tabell 3.2. Förutom medeltal anges
i den till NU-03 hörande ämnesrapporten5 inga ytterligare lägesmått. Resultaten
i biologi visar på en viss försämring från 28 till 25 procentenheter dvs. en relativ
nedgång på ca 10 procent. Av tabellen framgår vidare att resultatförsämringen
mellan de båda mätningstillfällena i fysik är 19 procent medan den i kemi är
21 procent mätt i medeltal av den andel av elevsvaren som bedömts motsvara
godkänt eller högre betyg. En rimlig tolkning av data i statistiska termer är att
nedgången i provresultat som uppmätts i proven torde vara säkerställd i de tre
ämnena och vara minst i biologi medan den kan vara dubbelt så stor i såväl fysik
som kemi.
5

Andersson et al. (2005)
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PISA
Programme for International Student Assessment (PISA) är en internationellt
standardiserad utvärdering av grundskolan som har utvecklats genom samarbete
mellan medlemsländerna i Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). De ingående proven är avsedda att mäta 15-åringars läskunnighet, matematiska kunnighet och naturvetenskapliga kunnighet (Reading -,
Mathematical - respektive Scientific literacy). I undersökningen 2003 ingick
också problemlösning som ett separat ämne. Valet av begreppet kunnighet som
används här (en översättning som härletts ur literacy = läs- och skrivkunnighet)
kan förstås utifrån en tolkning av vad som inledningsvis sägs i det tillhörande
ramverket6. Det markeras där att utvärderingen ska inriktas mot förmågan att
använda kunnandet (eller kunskapen) i läsning, matematik och naturvetenskap
på ett sätt som motsvarar behov och krav i dagens samhälle snarare än förmågan att visa specifik fakta- eller procedurkunskap. Detta innebär att inte nödvändigtvis de deltagande ländernas måldokument i form av specifikationer av
ämnesinnehåll skall täckas i ramverket för de prov som används. I stället blir utgångspunkten de generella kompetenser att tillämpa ämnets specifika begrepp,
procedurer etc. (för att analysera, att resonera, att kommunicera osv.) som av
de deltagande OECD-ländernas experter bedöms vara viktiga för de ungdomar
som just skall lämna den obligatoriska skolan och som skall utgöra den bas varur
arbetsstyrkan i framtiden ska rekryteras.
Resultat från 407 länder rapporterades8 varav 29 var OECD-medlemmar
som på ett godtagbart sätt hade genomfört studien. I Sverige deltog 186 av
188 utvalda skolor med 4970 slumpvis utvalda elever. Frånvarobortfallet var
7,0 procent.
Matematik

Provmaterialet i detta ämne bestod av 86 uppgifter Av dessa var 20 desamma
som i den med avseende på matematik inte lika omfattande utvärderingen PISA
2000. Förändringar av kunskapsnivån i matematik kommer att bli möjlig att
studera på ett mera säkert sätt efter den framtida PISA 2012 då åter fokus ligger
på detta ämne.
PISA 2003 inriktades i första hand mot matematik. Genomsnittsprestationen för de svenska eleverna var i matematik 509 poäng vilket var signifikant
bättre än det totala medelvärdet för OECD-länderna på 500 poäng. Tjeckien,
Island, Danmark, Frankrike, Österrike, Tyskland, Irland och Slovakien uppnådde resultat som inte på ett statistiskt säkerställt sätt avviker från det svenska.
6

OECD (1999)

7

Storbritannien uteslöts ur resultatredovisningen pga. för stort bortfall.

8

Skolverket (2005)
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Finland, Nederländerna, Belgien och Schweiz tillhörde de länder som hade
bättre resultat medan Norge och Ungern och USA var exempel på länder som
hade signifikant sämre resultat.
Innehållet i matematik är uppdelat i fyra teman varav två ingick i den första
PISA-undersökningen. Sveriges medelvärden inom dessa två teman 2003 skiljde
sig inte signifikant från resultaten 2000.
Naturorienterande ämnen

Först i PISA 2006 kommer en bredare utvärdering av NO enligt ramverket för
PISA att göras. Antalet provuppgifter i NO var totalt 35 varav 25 uppgifter
på samma sätt som i matematik kunde användas för att länka NO-resultaten i
PISA 2000 med resultaten 2003.
Sveriges totalresultat i PISA 2003 var 506 skalpoäng vilket inte på ett statistiskt säkerställt sätt avvek från resultaten för Schweiz, Frankrike, Belgien, Irland,
Ungern, Tyskland, Polen och Slovakien. Finland, Nederländerna och Tjeckien
tillhörde gruppen länder med klart bättre resultat medan till exempel Island,
USA, Norge och Danmark hade signifikant sämre resultat än Sverige. År 2000
var Sveriges resultat 512 poäng vilket inte var signifikant bättre än resultatet
2003. Dock kunde det noteras att standardavvikelsen på ett signifikant sätt ökat
från 93 i den tidigare mätningen till 107 skalpoäng i den senare.
Enligt planerna för PISA skall undersökningen genomföras vart tredje år med
fokus på en av kunskapsdomänerna läsning, matematik och naturvetenskap.
Det innebär att mera generella uttalanden om kunskapsutvecklingen inom ett
visst ämnesområde kan göras vart nionde år. För kompletterande information
om utformning och genomförandet i allmänhet av kunskapsmätningen i PISA
2003 se appendix 1.
TIMSS
Trends in International Mathematics and Science Study är en internationell
utvärderingsstudie med en historia som sträcker sig tillbaka mot slutet av 1950talet. International Association for the Evaluation of Educational Achievement
(IEA) ansvarar för studien som är den fjärde där svenska elevers kunskaper och
attityder i matematik och naturorienterande ämnen jämförs med motsvarande
bild i andra länder och vad som gällt vid tidigare mättillfällen. IEA beskriver
sig som en oberoende sammanslutning av nationella pedagogiska forskningsinstitutioner och nationellt ansvariga skolmyndigheter. Initiativet till organisationen har tagits av forskare och utgångspunkten för kunskapsmätningen är
de deltagande ländernas styrdokument. Utifrån en gemensamt överenskommen
sammanställning av dessa skall instrument utformas för att ge data om i vilken
mån de nationella målen uppnås. Resultaten ska vidare ge underlag för analys
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av möjliga trender och jämförelse med andra länder som i sin tur kan påverka
utvecklingen av de nationella skolsystemen.
I TIMSS 2003 deltog 50 länder eller regioner i den undersökning som huvudsakligen gällde elever i det åttonde året i grundskolan9. I de rapporter10 som
beskriver resultaten i Sverige valdes en grupp på 20 länder ut för att utgöra
basen för internationella jämförelser. Resultaten från TIMSS 1995 användes
för att göra jämförelser om kunskapsutvecklingen i Sverige i det nationella och
internationella perspektivet.
I Sverige deltog 159 av de totalt 164 inbjudna skolorna på ett sätt som uppfyllde kraven på tillgång till elever i rätt skolår, bortfall etc. Frånvarobortfallet
var totalt 11 procent av de sammanlagda antalet utvalda 4790 eleverna.
Matematik

Provmaterialet i TIMSS 2003 omfattade 194 uppgifter11 i matematik varav 20
också användes i TIMSS 1995.
För en jämförbar grupp nationer eller regioner (16 till antalet) som deltog i
både TIMSS 1995 och 2003 var medelvärdet i matematik vid respektive mätning 528 och 517 skalpoäng, alltså en nedgång på 11 poäng på åtta år. Sverige,
som i den tidigare mätningen hade signifikant bättre resultat än den aktuella
gruppens medelvärde, gick från 540 till 499 poäng i den senare mätningen.
Nedgången var alltså 41 skalpoäng och resultatet för Sverige var nu klart sämre
än jämförelsegruppens.
Naturorienterande ämnen

Antalet provuppgifter12 i NO var totalt 194 varav 25 var ankaruppgifter för att
länka NO-resultaten i TIMSS 1995 med resultaten 2003.
Sveriges totalresultat i TIMSS 2003 var 524 skalpoäng vilket inte på ett statistiskt säkerställt sätt avvek från resultaten för USA, Australien, Slovenien, Nya
Zeeland, Litauen och Slovakien. Estland, England, Ungern och Nederländerna
tillhörde gruppen länder med klart bättre resultat medan till exempel Belgien,
Ryssland, Lettland, Skottland, Norge och Italien hade signifikant sämre resultat
än Sverige. År 1995 var Sveriges resultat 553 poäng vilket var klart bättre än
resultatet 2003.
För mera detaljerad information om utformningen av proven och genomförandet av kunskapsmätningen i TIMSS 2003 se appendix 1.

9

Sverige deltog inte i motsvarande undersökning av elever i skolår 4 som genomfördes i 26 länder.

10

Skolverket (2004, 2005)

11

Räknat utifrån det antal svar som skulle bedömas.

12

Räknat utifrån det antal svar som skulle bedömas.
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Läroplaner
Lpo 94 och Kursplanerna 2000

De elever som deltog i NU-03 och huvuddelen av eleverna i PISA började i skolan 1994 och är alltså den första åldersgrupp som under hela sin skolgång haft
den läroplan som benämns Lpo 9413. Elever i skolår 8 som deltog i TIMSS har
alla gått i skolan under den tid då Lpo 94 gällt. I det dokumentet anges övergripande mål och riktlinjer för utbildningen i den obligatoriska skolan. Kursplaner
(och timplaner) finns till skillnad mot den tidigare gällande läroplanen Lgr 8014
i separata författningar. Kursplanerna reviderades år 2000.
I kursplanerna är ämnesstoffet inte specificerat utöver övergripande uppräkningar av ämnesområden och öppet hållna beskrivningar av grundläggande
kompetenser. I läroplanens och kursplanernas ”mål att sträva mot” anges undervisningens inriktning genom att formulera de kunskapskvaliteter som skall
eftersträvas inom utvalda ämnesområden och i ”mål att uppnå” anges den miniminivå av kunskaper i ämnet som alla elever skall uppnå i skolår 5 och i skolår 9.
En tolkning och konkretisering av målen förutsätts ske på varje skola där mera
detaljerade lokala arbetsplaner ska utformas. Detta gäller såväl urvalet av ämnesstoff som exempelvis vilket skolår ett visst ämnesområde tas upp och vilken
tyngd det får i undervisningen.
Den modell för målstyrning som valts i Sverige kan redan i en nationellt
begränsad studie tyckas begränsa förutsättningarna för att centralt utforma en
kunskapsmätning med hög validitet för att utvärdera skolsystemet. Detta speciellt i ämnen som matematik och NO där faktakunskap om specifika begrepp
och procedurer oftast är en förutsättning för att mera generella kompetenser
skall kunna visas i konventionella prov. Frågan är alltså vilket stoff som kan sägas ingå i en normalkurs och som därmed kan förutsättas bekant i ett prov som
testar såväl faktakunskaper som förmågan att förstå begrepp, använda logiska
resonemang osv. Utvägen ur detta dilemma är att förlita sig på att det i ett litet
land som Sverige råder konsensus kring hur avgränsningarna av stoffet ska ske.
Författarnas tolkning av kursplanerna som de avspeglas i de allmänt använda
läromedlen ger då ett troligt riktvärde med avseende på vad som kan anses tillhöra ämnet och vilken vikt ett ämnesområde ges samt när i undervisningen det
tas upp.
Det viktigaste perspektivet för den här följande jämförelsen är hur NU, PISA
och TIMSS med avseende på ämnesinnehåll och kompetenser motsvarar vad
som beskrivs i de nationella målen för undervisningen. Som underlag för den
analys som här ska presenteras har innehållet i de aktuella kursplanerna organi13

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94

14

Läroplan för grundskolan 80
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serats så att mål att sträva mot och mål att uppnå matchats. Ordningen i kursplanens uppräkning av målen att uppnå har behållits och har styrt den ordning i
vilken målen att sträva mot satts in i en tabell för vart och ett av ämnena.
Matematik

Kursplanen i matematik inleds med formuleringar som understryker matematikämnets viktiga roll för att eleverna i en framtid skall kunna göra sig nytta
av flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i
samhället. De två först uppräknade målen att sträva mot är av affektiv karaktär
och berör inställningen till ämnet. De närmast därpå följande kognitiva målen,
som låter sig undersökas med hjälp av konventionella kunskapsprov talar om
att eleven ska utveckla olika kompetenser. Dessa målformuleringar innehåller
signalorden resonemang, problemlösning och modellering men också formuleringar om kompetensen att kommunicera matematik och att använda teknologiska hjälpmedel. Därefter följer mål som refererar till specifika huvudområden
inom ämnesstoffet. Se tabell A.2 i Appendix 2. De inleds med orden ”Strävan
skall också vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att förstå och använda …”. Vart och ett av dessa mål att sträva mot motsvaras av ett mål att uppnå inom olika ämnesområden för vilka konventionella
namn införts här: Taluppfattning, Aritmetik, Mätningar, Geometri, Statistik,
Sannolikhetslära, Algebra samt Funktioner. De införda beteckningarna M1, M2
osv. kommer att användas här i fortsättningen.
Naturorienterande ämnen

Presentationen av målen i kursplanerna i NO-ämnena följer ett annorlunda
mönster än vad som gällt för matematik. Se tabell A.3 – A5 i Appendix 2. För
det första kompliceras bilden av att de tre ämnena biologi (B), fysik (F) och
kemi (K) med var sin kursplan ingår i blockämnet Naturorienterande ämnen
(N) som också har sin kursplan. Som framgår i de sammanställda tabellerna
innebär detta i några få fall att bland målformuleringar för ett specifikt ämne det
också ingår mål att sträva mot, som hämtats från kursplanen i det integrerade
ämnet NO.
En annan egenhet är att målen är uppdelade i tre rubricerade kategorier
nämligen kunskaper ”beträffande natur och människa”, kunskaper ”beträffande
den naturvetenskapliga verksamheten” samt kunskaper beträffande användningen av naturvetenskapen. I de beteckningar som införts här betecknar den
första siffran 1, 2 eller 3 dessa målkategorier. Vidare är uppdelningen av de tre
NO-ämnena i innehållsområden inte lika tydligt genomförd som i matematik,
vilket gör matchningen mellan mål att sträva mot och mål att uppnå mera diffus. Mot varje formulering av ett mål att sträva mot svarar vanligen flera mål
att uppnå men det förekommer också att det till ett mål att uppnå inte finns ett
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mål att sträva mot som kan anses matcha liksom också omvänt att ett mål att
sträva mot inte motsvaras av något mål att uppnå. I den numrering som införts
här betecknar den andra siffran ett mål att sträva mot och den tredje siffran
betecknar målet att uppnå.
Ramverken i PISA och TIMSS

Ett uppenbart problem med internationella jämförande utvärderingar är att de
deltagande länderna har olika prioriteringar av de allmänna kompetenser som
eftersträvas, det faktainnehåll som skall täckas och hur årskursplanering ska se ut
i ett visst ämne. Det är därför en naturlig utgångspunkt för denna jämförande
analys att diskutera de riktlinjer som styrt utformningen av instrumenten som
används för kunskapsmätningen i PISA och TIMSS.
Såväl PISA som TIMSS grundas på flerdimensionella explicita ramverk
(framework) som i de delar där kunskapsmätningen beskrivs kan sägas motsvara
läroplaner och kursplaner i det svenska systemet. Ramverket i TIMSS innehåller en modell som i sina huvuddrag kan sägas vara applicerbar på såväl NU
som PISA och TIMSS. Där ses elevens attityder och kunskaper som resultat av
interaktionen mellan aktörer på tre nivåer Se figur 3.1. Överst i modellen ses
samhället i allmänhet vars intentioner med skolan förutsätts finnas uttryckta i
nationella mål och riktlinjer. Därnäst ligger nivån med skolledarna och lärarna
som agerar för att implementera målen i skolan. Längst ned finns eleven med
sina uppnådda kunskaper och attityder. Kunskapsprov och enkäter till eleverna
är de centrala komponenterna i alla tre utvärderingarna men bakgrundsdata
(t.ex. i enkäter) samlas också in på de övriga nivåerna i modellen. Som tidigare
sagts berör den här rapporten i huvudsak endast kunskapsproven i de tre utvärderande studierna.

Frågeformulär om
styrdokument
(endast i TIMSS)
Enkät till

1) Skolledare
2) Lärare (endast i
NU & TIMSS

Kunskapsprov
Enkät

Skolan i ett
nationellt
sammanhang

Nationella regler och
mål
(Intended Curriculum)

Skolans lokala miljö

Eleven

Faktisk organisation och
undervisning
(Implemented Curriculum)
Erhållna kunskaper
och attityder
(Attained Curriculum)

Figur 3.1 The TIMSS Curriculum Model
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Som tidigare sagts är inte syftet med PISA i första hand är att utvärdera hur
de olika nationella målen med skolan uppfyllts. Det är däremot den ambition
som man uttrycker i TIMSS. Därför är det inte förvånande att PISAs ramverk
är det som i sin form mest skiljer sig från ett konventionellt sätt att uttrycka mål
beträffande elevernas matematiska och naturvetenskapliga kunnighet. I TIMSS
däremot beskriver man de aktuella ämnena utgående från respektive ämnes specifika faktainnehåll och med en struktur som nära ansluter till exempelvis den
svenska kursplanen.
Matematik

Enligt ramverket för PISA beskrivs den kunskapsdomän i matematik, som eleverna skall testas i, med hjälp av tre komponenter eller dimensioner:
- Situationen eller sammanhanget där problemet är förlagt (dagliga livet,
utbildning, yrkesliv, samhällsliv, inommatematiskt).
- Det matematiska innehåll som kan användas för att lösa problemet (organiserat i fyra övergripande teman: Rum och form, Förändring och samband, Kvantitet och Osäkerhet).
- De processer och kompetenser som kommer till uttryck i lösandet t.ex.
modellering (dvs. matematisering av en verklig situation), argumentation, kommunikation, användning av hjälpmedel).
I ramverket för matematik i TIMSS anges två dimensioner för kunskaper
som skall utvärderas för elever i det åttonde skolåret; en innehållslig och en
kognitiv. Dessa indelas i sin tur i domäner:
- Innehållsdomäner: Tal (aritmetik), algebra, mätningar geometri och data
(statistik).
- Kognitiva domäner: Kunna fakta och procedurer, använda begrepp samt
lösa rutinproblem och att resonera.
De två dimensionerna i TIMSS har sin direkta motsvarighet i den nationella
kursplanen i matematik men de täcks också in av PISA. En analys av det som i
de tre dokumenten motsvarar den kognitiva domänen enligt TIMSS, visar att
alla tre innehåller tydliga formuleringar som beskriver eftersträvade kunskapsformer i termer av resonemang, modellering, problemlösning, kommunikation
och användning av tekniska hjälpmedel. Dock bör i detta sammanhang noteras
att Kursplan 2000 innehåller en övergripande målformulering som talar om
förmågan att med hjälp av kunskaper i matematik lösa problem som förekommer i hem och samhälle (se tabell A.2). Det är endast i ramverket för PISA som
sammanhanget, i vilket ett matematikproblem presenteras, definieras som en
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dimension. Detta pekar på en skillnad mellan de två internationella studierna
som möjligen också faller ut i en jämförelse mellan de olika provmaterialen. (Se
Appendix 2 tabell A.6 och A.7.)
I tabell 3.3 jämförs specifikationen av matematikens ämnesinnehåll i TIMSS
och PISA med det som anges i kursplan 2000. Som man kan se innehåller
TIMSS och PISA angivelser av innehåll som motsvarar samtliga målområden
(M1 – M8). Ämnesområdet Diskret matematik är i PISAs ramverk det enda
ämnesområde som i en analys av innehållsbeskrivningarna i ramverken inte kan
matchas mot något moment i den valda beskrivningen av ämnesinnehåll enligt
Tabell 3.3.	 En sammanställning av specifikationen av ämnesinnehåll i matematik enligt ramverken för TIMSS 2003 och PISA 2003 i jämförelse med kursplan
2000.

Matematik
Kursplan 2000
Mål att sträva mot
och Mål att uppnå i slutet
av det nionde skolåret
M1. Taluppfattning
M2. Aritmetik

–

TIMSS 2003
Innehållsdomäner
Tal (Number)
Naturliga tal
Bråk och decimaltal
Heltal
Proportionalitet
–

PISA 2003
Tema/Huvudområden
Kvantitet (Quantity)
Tal, Taluppfattning
Överslagsberäkning

Diskret matematik

M3. Mätningar

Mätningar
Storheter och enheter
Mätverktyg, tekniker och
formler

Mätningar

M4. Geometri

Geometri
Linjer och vinklar
Två och tredimensionella
former
Kongruens och likformighet
Läge och rumsliga samband
Symmetri och transformationer

Rum & form / Geometri

M5. Statistik

Statistik (Data)
Datainsamling och
strukturering
Presentation av data
Tolkning av data

Osäkerhet / Statistik

M6. Sannolikhetslära
M7. Algebra

M8. Funktioner

Sannolikhet
Algebra
Algebraiska uttryck
Ekvationer och formler
Samband

Sannolikhet
Algebra
Algebraiska uttryck
Ekvationer och formler
Funktioner
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TIMSS och kursplanen 2000 som den tolkats i läromedlen. I fallet TIMSS är
det tveksamt om Symmetri och transformationer är ett område som ingår i en
normal tolkning av kursplanen i matematik.
Naturorienterande ämnen

I NO liksom i matematik kan kursplanerna för de aktuella ämnena och ramverken för PISA och TIMSS analyseras utifrån de tre aspekterna eller dimensionerna ämnesinnehåll, tankeprocesser eller kompetenser och situationen eller
sammanhanget. Detaljerade specificeringar av de första två aspekterna ligger
till grund för såväl konstruktionen av uppgifterna som beskrivning av elevernas
prestation i de två internationella utvärderingarna. Beträffande provuppgiftens
kontext är det dock endast i PISA som den aspekten tillmäts en sådan vikt att
den specificeras i detalj i definitionen av en speciell dimension. Att det förhåller
sig så är inte överraskande med tanke på ambitionen i PISA att mäta naturvetenskaplig kunnighet, definierad som förmågan att använda naturvetenskapligt
kunnande (eller kunskap) i dagens samhälle.
Materiens struktur och egenskaper, Kemiska och fysikaliska förändringar
och Människans biologi är exempel på övergripande teman som definierar ämnesinnehållet i PISA. De förmågor eller kompetenser i NO som enligt ramverket uppgifterna avses mäta är i PISA:
- att kunna beskriva, förklara och förutsäga naturvetenskapliga fenomen,
- att förstå naturvetenskaplig metod,
- att kunna tolka naturvetenskapliga iakttagelser och slutsatser.
De sammanhang i vilka provuppgifterna i naturvetenskap kategoriseras är Liv
och Hälsa, Jorden och miljön och Teknologi.
Utvärderingen av elevers NO-kunskaper i TIMSS ska, på motsvarande sätt
som den beskrivs i ramverket i matematik, ske i en innehållslig och en kognitiv
dimension. De domäner inom vilka proven ska mäta är:
- Innehåll: Biologi (Life Science), Fysik, Kemi, Geovetenskap och Miljökunskap.
- Kognitiv aktivitet: Faktakunskap, Begreppsförståelse, Resonemang och
analys.
I TIMSS har man inte som i PISA valt att beskriva den kognitiva dimensionen med referens till specifika aktiviteter i NO. I likhet med vad som gällde
för matematik behåller man i TIMSS definitioner av kompetenser uttryckta i
mera generella ordalag. Motsvarande förhållande som i PISA kan iakttas då man
jämför de svenska kursplanerna i matematik med kursplanerna i NO-ämnena.
Matematikens mål att sträva mot att eleven skall ha förmåga att kommunicera,
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resonera och andra generella kompetenser har i NO sin motsvarighet i mål om
processer, att kunna genomföra olika aktiviteter inom den naturvetenskapliga
verksamheten (t.ex. kunskap om det naturvetenskapliga arbetssättet) eller kunna använda kunskaperna i olika vardagliga sammanhang (t.ex. kunna använda
naturvetenskapliga argument i diskussioner).
I tabell 3.4a-d jämförs specifikationen av dimensionen innehåll och kompetenser i NO i TIMSS och PISA med kursplan 2000 för biologi, fysik och kemi.
Sammanställningen ger underlag för en analys av hur ramverken i PISA och
TIMSS svarar mot de tre målkategorierna i kursplanerna för biologi, fysik och
kemi med avseende på kunskaper beträffande natur och människa, den naturvetenskapliga verksamheten och användningen av naturvetenskapen.
I biologi täcker specifikationer av ämnesinnehåll i både PISA och TIMSS
alla de svenska kursplanernas mål att uppnå beträffande natur och människa
(B1.1.115 – B1.5.2 ). I fysik och kemi enligt kursplan 2000 kan i stort sett alla
målen matchas mot motsvarigheter i TIMSS medan täckningen i PISA är sämre.
Där omnämns specifikt t.ex. inte ljud, ljus och el i fysik (F1.2.3 – F1.2.5).
TIMSS innehållsdomäner Geovetenskap och Miljökunskap innehåller några
enstaka delområden som inte motsvarar några mål i NO enligt kursplan 2000.
Det gäller också vad som i PISA ingår i temat ”Geologiska processer” samt i
TIMSS delområde ”Befolkningsförändringar”.
Målen ”beträffande den naturvetenskapliga verksamheten” och ”beträffande
kunskapens användning” i biologi, fysik och kemi täcks i hög grad i PISA där
det förra ingår som en självständig dimension och det senare framhävs i den
grundläggande definitionen av den kunskapsdomän som PISA skall utvärdera.
Ramverket i TIMSS innehåller i dessa avseenden inte motsvarande klara riktlinjer för vad som proven skall mäta. TIMSS ramverk har dock i tillägg till beskrivningen av de två dimensionerna innehåll och kognitiv aktivitet tillagt ett avsnitt
om den naturvetenskapliga arbetsmetoden.
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Tabell 3.4a.	En sammanställning av specifikationen av ämnesinnehåll i NO enligt ramverken för TIMSS 2003 och PISA 2003 i jämförelse med kursplan 2000.

NATURORIENTERANDE ÄMNEN
Kursplan 2000
Mål att uppnå i slutet
av det nionde skolåret

TIMSS 2003
Innehållsdomäner

PISA 2000
Tema/Huvudområden

Biologi
… beträffande natur och människa

Biologi (Life Science)

- känna igen och namnge några vanligt
förekommande växter, djur och andra
organismer i närmiljön samt känna
till deras krav på livsmiljö 16

- Levande organismer:
sorter, kännetecken
och klassificering

- B1.5.1 … den egna kroppens organ

- Organismers struktur,
funktion och livsprocesser

Människans biologi
Fysiologiska processer

- B1.1.2 … hur celler är byggda
- B1.1.1 … fotosyntes och förbränning

- Celler och deras
funktioner

Form och funktion
Energiomvandlingar

- kunna ge exempel på livscykler hos
några växter och djur och deras
olika stadier 17

- Organismens utveckling
och livscykler

- B1.3.1 … det genetiska arvet
- B1.3.3 … befruktning

- Fortplantning och
ärftlighet

Genetik

- B1.3.2 … livets utveckling
… biologisk mångfald

- Mångfald, anpassning
och naturligt urval

Biologisk mångfald

- B1.2.2 … kretslopp och anrikning
- B1.2.1 … jordens ekosystem

- Ekosystem

Ekosystem

- B1.4.1 … sexuallivets biologi,
- Människans hälsa
- B1.5.2 … beroendeframkallande medel

16

Mål att uppnå i slutet av det femte skolåret

17

Mål att uppnå i slutet av det femte skolåret
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Människans biologi

Tabell 3.4b.	En sammanställning av specifikationen av ämnesinnehåll i NO enligt ramverken för TIMSS 2003 och PISA 2003 i jämförelse med kursplan 2000.

NATURORIENTERANDE ÄMNEN
Kursplan 2000

TIMSS 2003

Mål att uppnå i slutet
av det nionde skolåret

Innehållsdomäner

Fysik
… beträffande natur och människa

PISA 2000
Tema/Huvudområden

Fysik

- F1.1.1 … energiformer och
energiomvandlingar

- Energityper, energikällor
och energiomvandlingar
- Krafter och rörelse
- F1.2.2 … tryck, värme och temperatur - Värme och temperatur
… materiens olika former,
- Fysikaliska tillstånd och
förändringar av materia
- F1.2.3 … ljud
- F1.2.5 … ljus reflekteras och bryts
… ögat
- F1.2.4 … ström, spänning, elektrisk
energi och effekt
… generera elektrisk ström,

Kraft och rörelse
Atmosfäriska processer

- Ljud och svängningar
- Ljus
- Elektricitet och
magnetism

- F1.2.6 … tillämpningar av fysik
- F1.2.7 … materiens uppbyggnad av
elementarpartiklar och atomer,
- F1.3- olika sorts strålning
och dess växelverkan

Energiomvandlingar

Se kemi

Naturvetenskap i
teknologi
Materiens uppbyggnad
och egenskaper

Geovetenskap
- F1.4.1 … universums uppbyggnad
- F1.4.2 …solsystem … stjärnor

- Jorden i solsystemet och Jorden och dess
i universum
plats i universum
- Jordens struktur och
ytformer
- Jordens processer,
kretslopp och historia

Geologiska processer
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Tabell 3.4c.	En sammanställning av specifikationen av ämnesinnehåll i NO enligt ramverken för TIMSS 2003 och PISA 2003 i jämförelse med kursplan 2000.

NATURORIENTERANDE ÄMNEN
Kursplan 2000
Mål att uppnå i slutet
av det nionde skolåret

TIMSS 2003
Innehållsdomäner

Kemi

Kemi

- K1.1 … grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter…
- K1.2 … omvandlingar vid kemiska
reaktioner,

- Klassificering och
sammansättning av
materia
- Kemiska förändringar
- Syror och baser

- K1.3 … atomens byggnad och kemisk
bindning …
- K1.5.2 vattnets egenskaper … dess roll
som lösningsmedel …transportmedel ,

- Materiens minsta
beståndsdelar
- Vattnets egenskaper
och användning

- K1.4 äldre tiders kemiska tänkande …
- K1.5 materiens oförstörbarhet,
omvandlingar, kretslopp och spridning,

Se geovetenskap
Miljökunskap
- Befolkningsförändringar
- Användning och bevarande
av naturresurser
- Förändringar i miljön
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PISA 2000
Tema/Huvudområden

Kemiska och fysikaliska förändringar
hos materia

Tabell 3.4d.	En sammanställning av specifikationen av ämnesinnehåll i NO enligt ramverken för TIMSS 2003 och PISA 2003 i jämförelse med kursplan 2000.

NATURORIENTERANDE ÄMNEN
Kursplan 2000
Mål att uppnå i slutet
av det nionde skolåret

TIMSS 2003
Innehållsdomäner

PISA 2000
Tema/Huvudområden

NO
beträffande den naturvetenskapliga
verksamheten
- B2.1 … arbetssätten i naturvetenskap... Naturvetenskapligt
- F2.2 … växelspel mellan undersökarbetssätt
ningar … och utveckling av begrepp,
modeller och teorier …
- N2.3 …människors världsbilder

Naturvetenskaplig
metod

beträffande kunskapens användning
- K3.1.1 … använda resultat av
mätningar och experiment i
diskussioner om miljöfrågor
- K.3.2.3 … föra diskussioner om
resursanvändning i privatlivet och
i samhället

-Tolkning av argument
och slutsatser
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4. Metod

Inledning
Denna studie har genomförts i tre etapper. Ett inledande arbete var genomgången av de dokument som legat till grund för utformningen av de tre utvärderingarna av grundskolelevers kunskaper i matematik och NO. Resultatet
redovisades i föregående avsnitt. De kunskapsprov som använts i NU, PISA
och TIMSS under våren 2003 studerades och en taxonomi upprättades för att
beskriva de tre provmaterialen. I en andra etapp klassificerades alla de aktuella
uppgifterna i enlighet med den valda taxonomin dvs. systemet för kategorisering av uppgifternas ämnesinnehåll, typ av uppgift mm. Som avslutning på det
arbetet engagerades en referensgrupp med fyra aktiva och erfarna lärare som
oberoende av varandra granskade slumpvis utvalda uppgifter. Den tredje och
sista etappen innebar analys av resultaten och författandet av rapporten.
De tre utvärderingarna har, som tidigare sagts, utformats utifrån olika utgångspunkter. Medan ändamålet med NU och TIMSS sägs vara att finna hur
väl eleverna uppnår de kunskaper och färdigheter som beskrivs i nationella kursplaner för de aktuella skolämnena, är ändamålet med PISA att söka svar på
frågan om eleverna uppnår en av OECD definierad generell naturvetenskaplig
och matematisk kompetens som inte är lika tydligt ämnesindelad och beskrivbar i termer av ämnesinnehåll. Det är dock inte klart om de skilda avsikterna
avspeglas i utformningen av uppgifterna eller i elevernas reaktion inför provuppgifterna i de tre kunskapsutvärderingarna. Ramverken skiljer sig visserligen
i några fall i uppläggning, innehåll och terminologi men visar också som vi
sett åtskilliga gemensamma drag. Uppgifterna som tagits fram inom ett ramverks speciella sätt att beskriva de undersökta domänerna kan mycket väl också
förväntas passa in i ett prov i en annan av utvärderingarna av uppnådda kompetenser. De använda proven berör olika skolämnen som, förutom i fråga om
stoff, arbetssätt o.s.v., också skiljer sig ifråga om de generella kompetenser som
man strävar efter att uppnå. I en jämförande studie för att finna likheter och
olikheter mellan de tre proven har det setts nödvändigt att undersöka alla de
uppgifter som använts. Det är då viktigt att använda ett och samma system för
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att kategorisera uppgifterna för att kunna ge ett svar på i vad mån instrumenten
i de tre kunskapsmätningarna
- inriktas mot de kompetenser som eftersträvas enligt kursplanerna,
- berör ämnesstoff som motsvarar målen i kursplanerna och
- ställer samma sorts frågor.
Genom att undersöka egenskaper hos de uppgifter eleverna ställs inför eftersträvas ett underlag som kan användas för att för att dra slutsatser om i vad
mån resultaten på kunskapsproven utgör mått på måluppfyllelse i den svenska
skolan.
Utifrån Kursplan 2000 har i denna studie följande aspekter valts för en kategorisering av de förekommande provuppgifterna:
- vilken typ av svar som förväntas,
- hur mycket text som används för att presentera uppgiften,
- om det förekommer information i bilder eller diagram
- i vilket sammanhang uppgiften presenteras,
- vilket ämnesinnehåll som prövas,
- i vad mån beräkningar erfordras,
- vilken typ av tankeaktivitet som förutsätts och
- vilken svårighetsnivå uppgiften har.
Typ av svar
Vilken typ av svar som eleven skall prestera på uppgifterna klassificeras enligt
de kategorier som presenteras i tabell 4.1. Då man betraktar de olika provens
Tabell 4.1. Frågetyper klassificerade efter det format det förväntade svaret har.
Frågetyp
Flerval
Sant/Falskt etc.

Kod
MC
CMC

Uppgiften besvaras genom
val av ett bland fyra eller fem givna svarsalternativ
val av markering att en utsaga är sann eller falsk
eller identifiering av luckor i text eller figurer
genom val av givna svarsalternativ

Kortsvar

SR

uträknat värde eller ett enstaka ord ev. med
fler möjliga svar som godtas

Långsvar

OCR

elevens egenkonstruerade redovisning eller
utsaga som motiveras ev. med fler möjliga
tolkningar och svar som godtas

_r

att bara rita (SR_r) eller att komplettera en
utsaga med att rita (OCR_r).

…rita
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uppgifter finner man att flera möjliga principer skulle kunna ligga till grund för
denna klassificering. En vanlig uppdelning är om uppgifterna besvaras genom
val bland angivna alternativ eller om de besvaras genom en redovisning av något
som eleven konstruerat. Den i amerikansk testtradition mest vanliga formen av
flervalsfråga innehåller en stam följd av fyra eller fem svarsalternativ varav ett
alternativ skall väljas. I denna klassificering betecknas dessa med koden MC
(multiple choice). Flera mera komplexa varianter på denna svarstyp förekommer som t.ex. uppgifter där ett antal givna begrepp ska paras ihop med en definition eller ett fenomen. Dessa komplexa svarsformer klassificeras med koden
CMC (complex multiple choice).
Graden av öppenhet (Löfdahl 1987) varierar från helt slutna flervalsuppgifter där endast ett visst avgivet svar enligt bedömningsanvisningarna skall betecknas som korrekt till öppna svar där olika tolkningar av uppgiften som ger
svar som motsvarar vissa villkor kan tolereras. De valda kategorierna betecknas
SR och OCR (short response och open constructed response) vilket framgår av
tabell 4.1.
Textmängd/Tabeller/Grafik
I elevernas språk- och kommunikationsutveckling som omnämns i läroplanen
måste alla ämnen bidra. Då ingår såväl förmågan att inhämta som producera information uttryckt i olika textformer och grafiska format. En balans måste råda
mellan dessa generella mål och de mera ämnesspecifika kunskapsmålen och det
kan anses angeläget att jämföra de olika kunskapsutvärderingarna i detta avseende. Kategorierna i tabell 4.2 - 3 är avsedda för klassificering av presentationen
av uppgifterna med avseende på hur mycket text eleverna måste läsa och eventuell övriga data de måste inhämta i tabeller, figurer och diagram för att sätta sig
Figur 4.1. Uppgift i fysikprovet i NU-03 som klassificerats som komplex flervalsfråga
(CMC).
.5 &+
6ILKEN FASVERG»NG ØR DET
) DEN HGRA SPALTEN SKALL DU FR VARJE HØNDELSE SKRIVA ETT AV ORDEN SMØLTNING AVDUNSTNING
KOKNING KONDENSERING STELNING ELLER KEMISK REAKTION
$ET GØLLER ATT VØLJA DET ORD SOM PASSAR BØST IN
6ATTEN FRØSER I EN STEKPANNA
$ET BLIR IS P» SJN
'RILLKOLEN GLDER
$ET BILDAS EN KLAR VØTSKA RUNT VEKEN I LJUSET SOM BRINNER
$EN REGNV»TA ASFALTEN TORKAR
$ET BLIR IMMA P» GLASGONEN
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Tabell 4.2. Textmängd.
Information

Kod

Text < 0,5 rad

0

Uppgiften presenterad med
mindre än en halv rad text

Text ≥ 0,5 och ≤ 1,5 rader

1

en halv till en och en halv rader text

Text ≥ 1,5 och ≤ 2,5 rader

2

en och en halv till två och en halv rader text

Text ≥ 2,5 och ≤ 3,5 rader

3

två och en halv till tre och en halv rader text

Etc.

...

... ...

Tabell 4.3. Förekomst av bilder, tabeller och diagram.
Information

Kod

Uppgiften presenterad med

Dekoration

D

bild som på något sätt illustrerar uppgiften
men som inte tillför nödvändig information

Informativ bild

B

med bild/-er med nödvändig och/eller klargörande
information för att kunna besvara uppgiften

Tabell

T

tabell med nödvändig information för att
kunna besvara uppgiften

Diagram/graf

G

diagram/graf med nödvändig information
för att kunna besvara uppgiften

in i den aktuella frågeställningen. I de fall där en inledande text berör flera av de
följande delfrågorna har för var och en av dessa uppgifter med det antal rader
registrerats som är summan av antal rader i den specifika uppgiften plus den
gemensamma textens längd delat med antalet tillhörande uppgifter.
Ämnesspecifika ord
För att få fram möjliga skillnader i de här aktuella utvärderingsprovens utformning är en aspekt förekomsten av naturvetenskaplig och matematisk terminologi. I detta avseende kan man förvänta att det speciellt i NO men även i matematik förekommer ord som utvecklats från att kunna betraktas som ämnesspecifika
till att ha blivit ett vardagligt använt ord. Hit hör ord som eleven tidigt lärt sig
och använder i eller utanför skolan som t.ex. temperatur, atomer i NO och
cirkel och procent i matematik. Ord som densitet och molekyl, primfaktor och
proportion har karaktären av att i elevens perspektiv huvudsakligen användas i
de olika ämnena på skolan. Liksom i flera av de valda aspekterna och kategorierna för klassificering av uppgifterna är det här fråga om gränsdragningar som
är subjektiva.
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Tabell 4.4. Klassificering av uppgifter utifrån förekomst av ämnesspecifika ord.
Ämnesord

Kod

I presentationen av uppgiften förekommer

Inga

0

inga ord som är speciella för ämnet eller
ämnesspecifika ord som förklarats

Allmänna i vardagsspråk

1

begrepp inom ämnessfären som används i vanligt
tal och som eleven mött tidigt i sin utbildning

Specialiserad vokabulär

2

ord som är specifika för det aktuella ämnet
och som eleven vanligen förväntas ha lärt
under de senare skolåren

Ämnesinnehåll
Som tidigare sagts är det otvetydigt så att TIMSS har det mest detaljerade dokumentet när man tittar på hur man beskriver ämnesinnehållet i de svenska kursplanerna och de två internationella studierna. Det är också så att vi här tidigare
sett att definitionerna av ämnesinnehåll i TIMSS väl täcker det som anges i målen i våra svenska kursplaner i de aktuella ämnena. Detta styrks av resultatet av
Tabell 4.5. Huvudområden och delområden inom matematik enligt TIMSS.

Matematik

Huvudområde

Delområde

Taluppfattning och Aritmetik

Naturliga tal
Bråk och decimaltal
Heltal
Förhållande, proportion och procent
Diskret matematik*

Algebra och funktioner

Mönster
Algebraiska uttryck
Ekvationer och formler
Samband

Mätning

Attribut och enheter
Verktyg, tekniker och formler

Geometri

Linjer och vinklar
Två och tredimensionella former
Kongruens och likformighet
Läge och rumsliga samband
Symmetri och omvandlingar

Statistik

Datainsamling och strukturering
Datapresentation
Datatolkning
Osäkerhet och sannolikhet

*
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en genomgång av ett av de mest använda läromedlen i vartdera ämnesområdet
där det visar sig att innehållet på ett godtagbart sätt kan beskrivas med hjälp av
de ämnesområden som definieras i TIMSS. ”Kursplanen” i TIMSS syns därför
vara möjlig att låta utgöra en grund för en klassificering av proven i vad avser
ämnesinnehåll. Se tabell 4.5 och 4.6 som kortfattat beskriver grunden för den
klassificering som använts i analysen av ämnesinnehållet i de olika provmaterialen. I appendix 2 definieras delområdena i ytterligare detalj
Kontext
De naturorienterande ämnenas koppling till mänsklig verksamhet och därmed
till en av elever upplevd verklighet är underförstådd i kursplanerna och omnämnes inte explicit i några övergripande formuleringar i läroplanen eller kursplanerna. Det kan alltså, som en direkt följd av dessa ämnens karaktär, anses
Tabell 4.6. Huvudområden och delområden inom NO enligt TIMSS.

Huvudområde

Naturorienterande ämnen
Delområde

Biologi

Sorter, kännetecken hos och klassificering av levande organismer
Organismers struktur, funktion och livsprocesser
Celler och deras funktioner
Organismers utveckling och livscykler
Fortplantning och ärftlighet
Mångfald, anpassning och naturligt urval
Ekosystem
Människans hälsa

Kemi

Klassificering och sammansättning av materia
Struktur i materiens beståndsdelar
Vattnets egenskaper och användning
Syror och baser
Kemiska förändringar

Fysik

Fysikaliska tillstånd och förändringar av materia
Energityper, -källor och -omvandlingar
Värme och temperatur
Ljus
Ljud och svängningar
Elektricitet och magnetism
Kraft och rörelse

Geovetenskap

Jordens struktur och fysiska ytformer
Jordens processer, kretslopp och historia
Jorden i solsystemet och i universum

Miljökunskap

Befolkningsförändringar
Användning och bevarande av naturresurser
Förändringar i miljön
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självklart att provuppgifter i NO oftast lämpligen presenteras i ett sammanhang
som refererar till erfarenheter i naturen och mänsklig verksamhet i allmänhet.
I matematiken, såsom varande ett färdighetsämne mera inriktat mot abstraktioner, är situationen något annorlunda. Det hävdas i vissa sammanhang att
matematiken inte skulle behöva omvärlden utan att det är det omvända förhållandet som råder. En sådan tanke strider dock mot den allmänna andan i de
nationella styrdokumenten. Redan i läroplanens ”Mål att uppnå” sägs det att
varje elev ska ”behärska grundläggande matematiskt tänkande och ska kunna
tillämpa det i vardagen”. De tillämpningsområden som sedan omnämns i kursplanen är vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet. Slutsatsen blir
att det sammanhang eller kontext i vilket uppgifter i NU, PISA och TIMSS
presenteras är en relevant aspekt för analysen av kunskapsproven och bedömning av deras validitet i förhållande till skolans styrdokument. I TIMSS ramverk diskuteras inte explicit någon kontextdimension medan i PISA ett attribut
används som betecknas situation (situation). De kategorier som används där för
att klassificera i vilket sammanhang problemet eller frågan presenteras är ”Personligt, Utbildning, Yrkesliv, Samhälle och Vetenskap” för såväl uppgifterna i
matematik som i NO.
I enlighet med läroplanens intentioner är därför ett första steg att klassificera
om uppgiften anknyter till en värld utanför den rena ämnesteorin eller laboratoriet. En uppgift som inte uppfyller detta villkor ges koden 0. Se tabell 4.7.
Istället för att sedan följa modellen i PISA och konkret klassificera det sammanhang i vilket uppgiften är placerad valdes här en taxonomi som mera inriktas
mot kvalitén på verklighetsanknytningen. Att sammanhanget i vilket en uppgift
presenteras tillhör en möjlig erfarenhetsvärd utanför skolan för eleverna innebär
inte alltid att den frågeställning som formuleras är autentisk d.v.s. förekommer i
den verkliga situationen som uppgiften försöker simulera18. Därför klassificeras
här de uppgifter som är placerade i en så kallad verklig situation med avseende
Tabell 4.7. Kategorier för klassificering av verklighetsanknytning och relevansen av frågeställningen som presenteras.
Verklighetsanknytning

Kod

Uppgiften ställs i ett sammanhang

Ingen eller speciell

0

som inte anknyter till en värld utanför ämnets
interna konkretioner

Allmänna i vardagsspråk

1

som baseras på en verklighet utanför ämnesteorin
och anknyter till praktiska situationer men med
frågor som troligen inte skulle ställas i verkligheten

Specialiserad vokabulär

2

som är verklighetsanknutet (vardagsliv, samhälleligt,
yrkesliv, forskning) med frågeställningar som kan
förutsättas relevanta i det angivna sammanhanget

18
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PISA M124

GÅNG
GÅNG

Bilden visar fotspåren av en gående man. Steglängden P är avståndet mellan de bakre
n
kanterna av två på varandra följande fotspår. För män ger formeln
= 140 ett ungeP
färligt förhållande mellan n och P där n = antalet steg per minut och P = steglängden i meter.
Fråga Q1
Om formeln kan tillämpas på Heikos sätt att gå och Heiko tar 70 steg per minut vilken
är då Heikos steglängd? Visa hur du kom fram till ditt svar.
Fråga Q3
Bernhard vet att hans steglängd är 0,80 meter och formeln kan tillämpas på
Bernhards sätt att gå. Beräkna Bernhards gångfart i meter per minut och i
kilometer per timme. Visa hur du kom fram till ditt svar.
Figur 4.2

Uppgifter i matematikprovet i PISA 2003 som båda kodats i kategorin 1 beträffande verklighetsanknytning.

på relevansen av frågeställningen som eleven uppmanas att besvara. De valda
kategorierna presenteras i tabell 4.7. Om uppgiften anknyter till en verklighet
och frågeställningen också motsvarar något som skulle kunna förekomma i en
verklig situation tillhör uppgiften underkategori 2 annars tillhör den underkategorin 1. Figur 4.2 visar ett exempel på en uppgift som bedömts tillhöra den
senare kategorin.

Tabell 4.8. Krav på beräkningar för att besvara uppgiften.
Krav på beräkningar

Kod

Uppgiften besvaras

Inga

0

utan föregående beräkningar eller i övrigt
numeriskt grundade avgöranden

Mindre avgörande

1

med numeriskt grundade utsagor där förekomsten av
beräkningar är av enklaste typ (enkel huvudräkning)
och/eller inverkar i endast ringa grad på svårigheten
att lösa uppgiften godtagbart

Mera avgörande

2

numeriskt grundade utsagor och förekommande
beräkningar är mera krävande och/eller avgörande
om uppgiften löses korrekt
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Beräkningar
Med avseende på krav på beräkningar grundas klassificeringen på om de förekommande beräkningarna bedöms vara en avgörande svårighet i uppgiften. De
valda kategorierna presenteras i tabell 4.8.
Kompetenser
En klassificering av en uppgift i kognitivt hänseende, d.v.s. med avseende på
den tankeverksamhet som fordras för att lösa en uppgift, bygger på en rad antaganden om den elev som skall lösa uppgiften. Eleven förutsätts t.ex. ha följt en
normalkurs i ämnet med normala erfarenheter ifrån undervisningen och livet i
övrigt. Man inser direkt att bedömningen av en uppgift särskilt i detta hänseende måste bli subjektiv och variera mellan olika bedömare. Bedömningen bör
därför ske av erfarna lärare i en grupp och i en process där konsensus exempelvis
uppnås genom diskussioner om ett urval av typfall av de uppgifter som skall
bedömas.
Många olika taxonomier har utvecklats för att beskriva den kognitiva dimensionen i prov och provuppgifter. Den mest etablerade är säkerligen Blooms
taxonomi19 för undervisningsmål. Denna taxonomi har ofta uppfattats som en
endimensionell hierarkisk nivåindelning som vanligen inte ger reliabla resultat
i en klassificering av provuppgifter20. Nyligen presenterades Blooms taxonomi i
en reviderad form21. Den omedelbart noterbara skillnaden är att den senare använder två dimensioner, kunskapens objekt och kognitiv process, och gör klart
anspråk på att vara anpassad för att användas i analys av såväl måldokument
för elevers lärande som aktiviteterna undervisning, prov och bedömning. Detta
förhållande kan verka lovande inför den här föreliggande uppgiften att finna ett
klassifikationssystem för provuppgifters kognitiva egenskaper.
Målen i kursplanerna för NO och matematik uttrycks i form av kompetenser eller kunskapsnivåer som eleverna skall uppnå för att bli godkända efter
det nionde skolåret. För de högre betygsnivåerna finns betygskriterier som i
kombination med mål att sträva mot och mål att uppnå beskriver förväntade
beteenden av elever som uppnått en aktuell högre betygsnivå. Sammantaget
kan dessa riktlinjer för bedömning sägas motsvara den kategorisering i kognitivt hänseende som förekommer i olika form i TIMSS och PISA. Det är här
önskvärt att finna en enkel grund för klassificering av uppgifterna avseende hur
komplext tänkande som krävs av eleverna för att lösa uppgiften.
Begreppet resonemang framstår som en central aspekt på lärande. I kursplanen i matematik utgör ”Förmågan att följa, förstå och pröva matematiska
resonemang” en av de tre aspekter som skall beaktas vid bedömning. I NO
19

Bloom (1956)

20

Jansson (1980)

21

Anderson & Krathwohl (2001).
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anges under ”Naturvetenskapen som mänsklig och social aktivitet” att ”Elevens
förmåga att argumentera utifrån såväl naturvetenskapliga som etiska och estetiska perspektiv ingår i bedömningen.”. Som underlag i matematik i PISA för
klassificeringen av kompetenser finns förmågan att argumentera som en viktig
komponent medan ”Resonemang” är beteckningen på en av de kognitiva domänerna i såväl matematik som NO i TIMSS.
Inför uppgiften att med godtagbar reliabilitet klassificera de ca. 500 provuppgifterna i de tre utvärderingarna har det varit nödvändigt att göra stegvisa
förenklingar. Slutprodukten, som i sina huvuddrag motsvarar PISAs kognitiva
taxonomi, är en skala med tre steg för att göra klassificeringen möjlig att genomföra med en rimlig arbetsinsats och bedömarreliabilitet. De valda kategorierna
framgår av tabell 4.9
Svårighet
Lösningsproportionen (här betecknad p) i intervallet 0,0 till 1,0 anger, som
tidigare nämnts, hur stor andel av den maximalt uppnåbara poängsumman för
en uppgift som utdelats till den grupp provtagare som haft uppgiften i sitt prov.
Medelvärdet för lösningsproportionerna i ett prov erbjuder ett sammanfattande
mått som kan antas ge utslag för i vilken mån den av provtagarna upplevda
komplexiteten i lösningsproceduren är hög eller låg och frågeställningarna i
uppgifterna i ett prov är nya eller välbekanta. I normrelaterade prov eftersträvas
ett medelvärde i närheten av 0,5 på lösningsproportionerna för ett prov och en
rimlig spridning från lättare till svårare uppgifter för att kunna använda hela
skalan från 0,0 – 1,0 för att beskriva elevgruppers prestationer.

Tabell 4.9. Kategorier för klassificering av den förväntade tankeverksamhet som lösandet av en uppgift kräver.
Kognitiv nivå

Kod

Uppgiften fordrar att eleven

Reproducera

0

i matematik och NO kan återge fakta och begrepp
samt i matematik kan utföra en procedur som är
att betrakta som rutin i det aktuella skolåret

Ställa samman

1

i matematik rutinmässigt kan sammanföra inslag
och områden inom det aktuella ämnet som behövs
för att lösa problemet

–

(Ej applicerat i NO.)

2

i matematik kan matematisera och i två eller flera
steg tolka, analysera och/eller utvärdera en ny
problemsituation

Resonera

i NO kan bearbeta en ny frågeställning till delfrågor
vars svar leder till den ursprungliga frågans svar
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Figur 4.3

Uppgift i TIMSS 2003 som bedömts tillhöra kategorin 2 beträffande kognitiv
nivå. 

Resultatet av bedömningen av elevsvaren rapporteras i matematik i NU liksom i både matematik- och NO-uppgifterna i PISA och TIMSS på ett likartat
sätt i form av noll för ett icke godtagbart svar och maximalt ett eller två poäng
för ett godtagbart svar (lösning). I de naturvetenskapliga ämnena i NU används
inte någon kvantitativ skala för bedömningen. För att skapa en grund för att
jämföra svårighetsnivån i de tre provmaterialen har rapporterade data för NU
bearbetats så att ”icke godkända” svar har åsatts noll poäng medan uppgifter
med svar som kunnat bedömas på två nivåer har gett ett poäng för en ”godkänd”
lösning och två poäng för en lösning som bedömts ”väl godkänd”. Om ett godtagbart svar till uppgiften ansetts endast kunna bedömas på en nivå (”godkänd”
eller ”väl godkänd”) har uppgiften åsatts max-poängen ett.
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5. Resultat

I appendix 5 presenteras ett urval av uppgifter ur NU 03, PISA 2003 och
TIMSS 2003. För var och en av uppgifterna anges resultatet av klassificeringen
av uppgiften enligt den presenterade taxonomin. Lösningsproportionen för de
svenska eleverna anges liksom i relevanta fall också för elever från ytterligare
några utvalda länder.
Matematik
Typ av svar

Den vanligaste typen av uppgifter i TIMSS var sådana där eleven skulle välja
ett av fyra eller fem givna svarsalternativ. Två tredjedelar av de 194 matematikuppgifterna i TIMSS var flervalsuppgifter (MC) medan endast 14 procent (3
uppgifter) av de 21 uppgifterna i NU var av den typen. Se figur 5.1. I NU var
de resterande 86 procenten istället kortsvarsuppgifter (SR och SR_r). Även i
PISA var kortsvar den relativt vanligast förekommande klassificeringen med 41
procent av de 86 matematikuppgifterna. Se även Appendix 4 tabell A.10. Komplexa flervalsfrågor (CMC) sammantaget med flervalsfrågor (MC) förekom i
Matematik
Andel av totala antalet uppgifter

100%
80%

41%

4%
60%

86%
24%

40%

67%
20%
0%

35%
14%
NU (21)
CMC+MC

Figur 5.1
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29%

PISA (86)
OCR+OCR_r

TIMSS (194)
SR+SR_r

Fördelning av uppgifter i matematik i NU, PISA och TIMSS 2003 utifrån typ av
svar.
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Matematik

Andel av totala antalet uppgifter

50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Antal textrader
NU (21)

Figur 5.2

PISA (86)

TIMSS (194)

Fördelning av uppgifter i matematik i NU, PISA och TIMSS 2003 utifrån längden av text i uppgiften.

PISA i 35 % av uppgifterna. I PISA var 23 procent av den typ där eleven skulle
konstruera sitt eget svar (OCR). I TIMSS var endast 5 procent långsvarsuppgifter som krävde egenkonstruerade svar, inklusive de där eleven förväntades
komplettera sitt svar med att rita i en figur (OCR_r).
Text och grafik

Skillnaderna i längden av de texter som används för att presentera matematikuppgifterna i de tre provmaterialen är stor. Typvärdet för både NU och TIMSS
är en rad medan PISA har typvärdet tre. Se figur 5.2. Motsvarande medelvärden
är 1,2, 2,3 och 3,7 rader. Se tabell 5.1. Nästan var tredje av uppgifterna i PISA
(30 %) presenteras med fem rader eller mera medan sådana textlängder inte
förekommer alls i NU och är så ovanliga som i en på tolv uppgifter i TIMSS
(8 %).

Tabell 5.1. Textens längd i matematikuppgifter.
Matematik

Antal uppgifter

NU
PISA
TIMSS

21
86
194

Antal rader medelvärde
1,2
3.7
2.3

Med fokus på matematik och naturvetenskap 43

Tabell 5.2. Fördelning av uppgifter i matematik i NU, PISA och TIMSS 2003 utifrån förekomst av bilder, tabeller och diagram i uppgiften.
Matematik Antal
NU
PISA
TIMSS

21
86
194 (163*)

Dekoration
0%
8%
0%

Illustration
Nödvändig
Stöd
0%
13%
2%

10%
22%
34% (21%*)

Tabell

Diagram

0%
15%
9%

0%
19%
8%

*Om geometri undantas

PISA har klart störst andel uppgifter som innehåller illustrationer, tabeller
och diagram. Se tabell 5.2. Ungefär var tredje av uppgifterna där innehåller en
tabell och eller ett diagram medan detta är hälften så vanligt i TIMSS. Två av
fem uppgifter i PISA innehåller avbildningar som har olika syften medan motsvarande andel i TIMSS är en av fyra uppgifter om uppgifterna i geometri inte
medräknas. (Detta kan vara rimligt vid en jämförelse av provinstrumenten då
PISA inte har några uppgifter i geometri som är ett ämnesområde där uppgifterna mera regelmässigt innehåller en figur.)
Ämnesinnehåll

Uppgifterna i matematik i de tre provmaterialen har kunnat kategoriseras i
enlighet med den valda taxonomin för ämnesinnehåll. Tillförlitligheten har i
oberoende bedömning av två eller tre granskare varit över 90 %. Utgående från
dessa data kan i enlighet med denna studies syfte olika aspekter anläggas på de
tre utvärderingarna och svar till olika frågeställningar sökas. En fråga kan vara
vilken bredd proven har, det vill säga hur väl proven täcker ämnesinnehållet
som beskrivs i kursplanen. Den mest detaljerade nivån för beskrivning av ämnesinnehållet ges av momenten i det valda ramverket. I figur 5.3 redovisas hur
ämnesinnehållet täckts i proven i matematik definierat i huvudområden (Aritmetik och Taluppfattning, Algebra etc.). Detta sker genom att ange hur stor
andel av momenten inom ett huvudområde som representeras av åtminstone
en uppgift.
I jämförelsen mellan de tre utvärderingarna har TIMSS den överlägset bredaste täckningen av ämnesinnehåll. Alla huvudområden i TIMSS täcks till 64
procent (Geometri) eller mera räknat i den andel av totala antalet moment som
är representerade med uppgifter. Mätning som har det högsta värdet i TIMSS
har en täckning av sju av totalt åtta moment (88 %). För PISA har statistik
den största täckningsandelen med 57 procent. Totalt innehöll beskrivningen av
ämnet matematik 87 olika moment varav TIMSS täckte 74 procent och PISA
33 procent. Det så kallade kortsvarsprovet i matematik i NU täckte 18 procent
av momenten.
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Relativ täckning i NU03, PISA 2003 och TIMSS 2003 av momenten i fem
huvudområden i matematik.

De olika delområdena och momenten i matematik kan föras in under de åtta
målkategorierna M1 – M8. En viktig aspekt som kan anläggas är förhållandet
mellan den vikt ett visst huvudområde ”normalt” tillmäts i undervisningen och
den inriktning det utvärderande provet har. Som tidigare sagts ger inte kursplanerna några klara besked om vad som skall betraktas som normalt. För att
dels få ett mått på det utrymme ett visst mål får i undervisningen och dels få en
årskursuppdelning av stoffet har ett vanligt förekommande läromedel använts
som informationskälla. I en läroboksserie för skolår 7 – 9 i grundskolan22 har
innehållet kategoriserats på motsvarande sätt som har skett med proven. Antalet
sidor som använts för att behandla stoff som tillhör de 87 matematikmomenten
har registrerats för år 7 – 8 respektive 7 - 9. Innehållet har sedan kunnat matchas
mot målen i matematik enligt kursplan 2000 och mot resultatet av analysen av
innehållet i uppgifterna i NU, PISA och TIMSS. I tabell 5.3 redovisas resultatet
för hur målen M1 – M8 täcks av uppgifterna i NU, PISA och TIMSS. I mindre
än 3 % av de bedömda uppgifterna i vardera av undersökningarna PISA och
TIMSS har uppgifterna inte ansetts kunna tillskrivas något av målen för de
aktuella skolåren 7 - 9.
TIMSS har 194 uppgifter i matematik medan PISA har totalt 86 uppgifter.
Det prov som användes i NU innehöll 21 uppgifter. I PISA och NU var aritmetik det vanligaste ämnesinnehållet medan för TIMSS algebrauppgifterna i stort
sett var lika många som uppgifterna i aritmetik.

22

Björk et al. (1997)
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Tabell 5.3. Fördelning av uppgifter i matematik utifrån berört mål att sträva mot.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i …
sträva mot att eleven

NU
antal

PISA
antal

TIMSS
antal

Matematik

utvecklar sin tal och rumsuppfattning
samt sin förmåga att förstå och använda

M1. Taluppfattning
M2. Aritmetik

- grundläggande talbegrepp
och räkning med reella tal, närmevärden,
proportionalitet och procent,

5
8

1
30

15
42

M3. Mätningar

- olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och
bestämma storleken av viktiga storheter,

6

4

31

M4. Geometri

- grundläggande geometriska begrepp,
egenskaper, relationer och satser,

0

13

31

M5. Statistik

- grundläggande statistiska begrepp och
metoder för att samla in och hantera data
och för att beskriva och jämföra viktiga
egenskaper hos statistisk information,

0

16

20

M6. Sannolikhetslära

- sannolikhetstänkande i konkreta
slumpsituationer.

0

7

8

M7. Algebra

- grundläggande algebraiska begrepp,
uttryck, formler, ekvationer och olikheter,

2

8

43

M8. Funktioner

- egenskaper hos några olika funktioner
och motsvarande grafer,

0

7

4

I figurerna 5.4 – 5.6 jämförs hur uppgifterna var fördelade på de åtta målområdena i matematik i de tre utvärderingarna. I vart och ett av diagrammen har
resultatet av innehållsanalysen av läroboksserien för de aktuella skolåren också
redovisats.
Det huvudsakliga ämnesinnehållet i uppgifterna NU har bedömts tillhöra
fyra av de åtta målområdena. Se figur 5.4. Aritmetik, mätningar, taluppfattning
och algebra är de områden som i analysen av läroböckerna år 7 – 9 fått de högsta noteringarna för antal sidor (24, 20, 11 och 17 %) vilket motsvarar just de
områden som matematikprovet i NU innehåller (38, 29, 24 och 10 %).
35 % av uppgifterna i PISA har bedömts huvudsakligen mäta kunskaper i
aritmetik. Se figur 5.5. Statistik är det näst vanligaste (19 %). Endast en respektive fem procent har kategoriserats som uppgifter i taluppfattning och mätning
som dock båda utgör områden som behandlas på relativt många sidor i läroböckerna (11 respektive 20 % av totala sidantalet).
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Figur 5.4

Lärobokssid År 7-9

Relativ fördelning av uppgifterna i matematik i NU-03 jämfört med fördelningen av innehållet i en typisk läroboksserie för år 7 – 9. Texten i den yttersta kretsen anger målområdena och deras andelar i provmaterialet medan i
den inre kretsen andelar i läromedlet år 7 - 9 anges.

M1. Taluppfattning
1%
M2. Aritmetik
35%

M3. Mätningar
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M8. Funktioner
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Figur 5.5

Lärobokssid År 7-9

Relativ fördelning av uppgifterna i matematik i PISA 2003 jämfört med fördelningen av innehållet i en typisk läroboksserie för år 7 – 9. Texten i den
yttersta kretsen anger målområdena och deras andelar i provmaterialet
medan i den inre kretsen andelar i läromedlet år 7 – 9 anges.
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Figur 5.6

Lärobokssid År 7-8

Relativ fördelning av uppgifterna i matematik i TIMSS 2003 jämfört med
fördelningen av innehållet i en typisk läroboksserie för år 7 – 8. Texten i
den yttersta kretsen anger målområdena och deras andelar i provmaterialet
medan i den inre kretsen andelar i läromedlet år 7 – 8 anges.

Av de tre provmaterielen överensstämmer uppgifternas fördelning på de åtta
målområdena bäst i TIMSS med fördelningen av sidantalet på dessa områden
i läroböckerna för skolår 7 och 8. Se figur 5.6. Man kan t.ex. notera att algebrauppgifter är vanligare i TIMSS än i PISA medan det omvända förhållandet
gäller för statistik.
Kompetenser

I praktiken fordrar alla uppgifter i matematik något slags resonemang för att
komma fram till ett svar men i analysen av uppgifterna och i referensgruppens
validering gav man sig på att särskilja de uppgifter som av eleven kräver olika
komplexa tankeprocesser i enlighet med det valda systemet för kategorisering.
Fördelningen av antalet uppgifter i de tre kategorier som slutligen användes
redovisas i figur 5.7. Resultaten i PISA och TIMSS är likartade där omkring tjugo procent klassificerades som ”Resonemang”. I det analyserade kortsvarsprovet
i NU var nio av tio uppgifter sådana där eleverna förutsatts följa en rutinmässig
procedur vid lösningen av uppgifterna medan en av tio uppgifter förutsattes
rutinmässigt sammanförande av matematiska kunskaper från flera områden. I
Appendix 4 tabell A.16 redovisas också resultatet av bedömningen av vilka krav
på beräkningar som ställdes. NU hade den största andelen uppgifter (drygt var
tredje uppgift) där de beräkningar eleven skulle genomföra utgjorde en avgörande svårighet i uppgiften. Motsvarande andel var drygt var fjärde uppgift i
PISA och TIMSS.
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Ställa samman
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Fördelning av uppgifter i matematik i NU03, PISA 2003 och TIMSS 2003
utifrån bedömd kognitiv nivå.

Verklighetsanknytning

Att vissa av kategorierna som används för klassificeringen av uppgifternas egenskaper blir särskilt beroende av variationer i tolkningar av definitioner och därmed subjektivitet i bedömning är självklart. Just verklighetsanknytningen med
de två aspekter som valts här visar sig helt enligt förväntningarna inte ge så höga
reliabilitetskoefficienter23 men de erhållna resultaten är ändå mycket tydliga.
Som man kan vänta sig utifrån ramverkets konstruktion har PISA den största
andelen av uppgifter med olika grader av verklighetsanknytning. Hela 84 av
de 86 matematikuppgifterna (98 %) i PISA var verklighetsanknutna. Hälften,
49 %, fanns i kategorin verklighetsanknytning av endast situationen (kod 1)
och den andra hälften, 49 %, hade verklighetsanknytning av både situation
och frågeställning (kod 2). Se figur 5.8. I TIMSS är den sammanlagda andelen
54 % med 25 % som kodats i den högsta kategorin. Se även tabell A.12 i appendix 4.

23

Antal överensstämmande bedömningar delat med totala antalet bedömningar med typiskt värden = 0,7
för uppgifter med kod 1 och 2.
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Fördelning av uppgifter i matematik i NU03, PISA 2003 och TIMSS 2003
utifrån bedömd verklighetsanknytning och autenticitet.

Svårighet

Uppgiftspoolerna i de tre utvärderingarna NU-03, PISA 2003 och TIMSS
2003 skiljer sig inte mycket åt med avseende på svårighet vare sig det gäller
fördelningens allmänna utseende eller medelvärde. Se figur 5.9 och tabell A10
i appendix 4. Uppgifterna i NU har i medeltal lösningsproportionen 0,59, i
PISA är medelvärdet 0,54 och uppgifterna i TIMSS är obetydligt svårare för den
elevgruppen med i medeltal lösningsproportionen 0,49. Uppgifterna i alla tre
uppgiftspoolerna är spridda över hela svårighetsintervallet 0,05 – 0,95.
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Matematikuppgifternas svårighet i NU-03, PISA 2003 och TIMSS 2003.
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NO
Typ av svar

I NO förekommer flervalsfrågor ungefär lika frekvent i de tre utvärderingarna.
Se figur 5.10. I PISA är 57 % av uppgifterna antingen enkla eller komplexa
flervalsfrågor (MC eller CMC). Det ska jämföras med 51 respektive 58 % i NU
och TIMSS. NU har det provmaterial i NO som har störst andel komplexa flervalsfrågor (32 % CMC) där det t.ex. gäller att välja vilka av flera presenterade
påståenden som är rätt eller fel (Se appendix 4 tabell A.11). I alla tre studierna
utgör frågor med öppna svar som skall konstrueras av eleven (OCR) en tredjedel
eller något mer av uppgifterna.
Verklighetsanknytning

Liksom i matematik har PISA den största andelen NO-uppgifter som är verklighetsanknutna i olika grad. Där är ingen av de 35 uppgifterna klassificerad som
att helt sakna anknytning till en värld utanför den rena ämnesteorin eller laboratoriet (kod 0). Knappt hälften av uppgifterna har bedömts både vara satta i en
kontext och innehålla en frågeställning som bedömts möjligt autentisk. (Se figur
5.11). Även i NU är ett flertal av uppgifterna verklighetsanknutna i någon grad.
(67 % eller 25 av 37 uppgifter totalt i NO). I TIMSS å andra sidan är 78 % av
uppgifterna (152 stycken av totalt 194) av icke verklighetsanknuten karaktär. Se
även Appendix 4 tabell A.13.
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Figur 5.10 Fördelning av NO-uppgifter i NU03, PISA 2003 och TIMSS 2003 utifrån typ
av svar.
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Figur 5.11 Fördelning av uppgifter i NO i NU03, PISA 2003 och TIMSS 2003 utifrån
bedömd verklighetsanknytning och autenticitet.

Text och grafik

Liksom i matematik är skillnaderna i längden stor hos de texter som används för
att presentera NO-uppgifterna i de tre provmaterialen. TIMSS har de kortaste
texterna medan PISA åter karaktäriseras av de längre beskrivningarna av sammanhang och frågeställning. Se figur 5.12.
NO

Andel av totala antalet uppgifter

50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Antal textrader
NU (37)

PISA (35)

TIMSS (194)

Figur 5.12 Fördelning av uppgifter i NO i NU, PISA och TIMSS 2003 utifrån längden av
text i uppgiften.
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Tabell 5.4 Textens längd i NO-uppgifter.
NO

Antal uppgifter

NU
PISA
TIMSS

Antal rader medelvärde

37
35
194

3,7
5,8
2,8

Tabell 5.5 Fördelning av uppgifter i NO i NU03, PISA 2003 och TIMSS 2003 utifrån
förekomst av bilder, tabeller och diagram i uppgiften.
NO
NU
PISA
TIMSS

Antal

Dekoration

37
35
194

0%
6%
0%

Illustration
Nödvändig
Stöd
11%
11%
7%

14%
9%
21%

Tabell

Diagram

0%
26%
9%

0%
9%
7%

Medelvärdena för NU och TIMSS är 2,8 och 3,7 rader medan en uppgift i
PISA vanligen har ungefär dubbelt så lång text som i TIMSS då medelvärdet här
är 5,8 rader. Se tabell 5.4.
Ifråga om illustrationer i form av direkta avbildningar, tabeller och diagram
är inte skillnaderna lika påtagliga mellan de tre uppgiftspoolerna. Dock är variationen mellan olika grafiska uttrycksformer klart större i PISA än i NU och
TIMSS. Se tabell 5.5.
Ämnesinnehåll

Frågan om vilken bredd de tre provmaterialen har med avseende på ämnesinnehåll inom NO har undersökts genom att använda samma metod som i matematik. Andelen moment inom de olika huvudområdena och delområdena som
är representerade i respektive provmaterial av minst en uppgift har bestämts. Se
tabell A17 i appendix 4. Den detaljerade redovisningen i tabellen sammanfattas för momenten enligt kursplanerna i NO i figur 5.13 Man kan se att i PISA
har biologin fått den bredaste täckningen (39 %) medan i NU den rollen intas
av kemin (50 %). TIMSS har den bredaste täckningen av faktainnehållet i NO
med nästan fullständig täckning av momenten i klassificeringssystemet. Om
man bara betraktar moment som enligt kursplanerna tillhör biologi, fysik och
kemi täcker TIMSS 96 procent, NU 35 procent och PISA 23 procent av antalet
moment.
Av de totalt 68 momenten motsvarar 52 det ämnesinnehåll som kan anses
ingå i NO enligt de svenska kursplanerna inkluderande vissa moment som i
klassificeringssystemet ligger inom geovetenskap och miljökunskap. De resterande 16 momenten som t.ex. ligger inom delområdena Jordens processer och
Befolkningsförändringar har ej ansetts tillhöra ämnena biologi, fysik och kemi.
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Figur 5.13 Relativ täckning i NU03, PISA 2003 och TIMSS 2003 av momenten i de tre
ämnena i NO.

Vissa enskilda uppgifter inom sådana områden kan dock vara ägnade att indikera måluppfyllelse beträffande kunskapens användning enligt den tredje målkategorin i kursplanerna i NO (se nedan).
Uppgifterna i TIMSS och NU har i stort sett entydigt kunnat kategoriseras
enligt den valda taxonomin för ämnesinnehåll i NO. I PISA ingår NO-uppgifter
som inte lika enkelt har låtit sig kategoriseras i termer av det naturvetenskapliga
stoffet som berörs. Kunskap om den naturvetenskapliga processen, som i PISA
definierats som den andra av de tre införda dimensionerna, kan prövas utan att
samtidigt pröva specifika kunskaper om begrepp och fenomen inom ett berört
ämne. Uppgifter som alltså inte egentligen prövar faktakunskaper har ändå klassificerats i enlighet med det huvudområde, delområde och moment inom vilket
innehållet i uppgiften ämnesteoretiskt hör hemma. Skälet är att även om inte
kännedom förutsätts om fakta inom det ämnesområde som uppgiften placerats
i torde uppgifterna av detta slag lättare lösas om eleven i undervisningen mött de
begrepp och fenomen som beskrivits i uppgiften. Ett tillägg i kategoriseringen
har dock i sådana fall gjorts om att skolspecifika faktakunskaper inom ämnet
inte är en förutsättning för att kunna besvara uppgiften. Utpekandet av vilka
uppgifter som skall anses tillhöra denna speciella grupp har skett med nästan
hundraprocentig överensstämmelse mellan bedömarna medan reliabiliteten i
den följande klassificeringen i delområde och moment varit lägre än för andra
uppgifter (0,75).
Som det framgår av tabell 5.6 förutsätter alla uppgifter i NU specifik naturvetenskaplig faktakunskap medan det i TIMSS förekommer ett fåtal provuppgifter (4 procent) som inte har den egenskapen. I PISA däremot är nära
nog hälften (43 procent) av de 35 uppgifterna sådana där antingen behövliga
ämnesfakta finns givna i uppgiftstexten och illustrationerna eller ingående pro54
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Tabell 5.6 Förekomsten av uppgifter i NO i NU03, PISA 2003 och TIMSS 2003 där endast allmänna kunskaper förutsätts för att klara uppgiften.
För att lösa uppgiften behövs
NO
NU
PISA
TIMSS

Antal uppgifter

Specifik
faktakunskap

Endast allmänna
kunskaper

37
35
194

100%
57%
96%

0%
43%
4%

blemkontext är av mera generell natur. Exempel därifrån ges i figur 5.14. Senare
i detta avsnitt berörs detta förhållande ytterligare.
Eftersom täckningen av ämnesinnehåll i NO är mest fullständig i TIMSS
skulle man kunna förvänta sig att även kursplanens mål visar sig bäst täckta där.
Så var ju fallet i matematik. I NO är dock situationen en annan både i vad som
gäller kursplanernas utformning och praxis ute i skolorna. Här låter sig inte
mål att sträva mot och mål att uppnå liksom i matematik grupperas på basis
av ämnesteoretiskt innehåll. Mål att sträva mot i de naturorienterande ämnena
och mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, som här
uppdelats i tre kategorier i de tre olika ämnena, definierar inte på samma sätt
som i matematik stoff och sekvensering. Genomgående är att mål att sträva mot
är mycket öppet formulerade med åtföljande mål att uppnå som i varierande
grad specificerar stoffet och konkretiserar miniminivån av vad som ska uppnås
i undervisningen.
Av vad som tidigare sagts allmänt om kursplanerna i NO kan man vänta sig
att stoffurval och tidsplanering varierar mellan olika skolor och att läromedlen
i biologi, fysik och kemi inte på samma sätt som i matematik definierar vilken
vikt ett ämnesinnehåll får i NO-undervisningen24. Den analys av läroböcker25
som genomförts på motsvarande sätt som i matematik ger därför bara indikationer om det är sannolikt att olika områden undervisas i en normal lärogång men
säger inget om vilket år detta sker eller vilket utrymme de aktuella begreppen
eller fenomenen får. Resultatet av den här genomförda analysen av läromedlen
kan kortfattat uttryckas som att alla delområden och moment som förekommer
i det använda systemet för kategoriseringen normalt avhandlas i grundskolans år
7 – 9. Den granskning av NO-uppgifterna som lärargruppen genomförde visar
dessutom att endast enstaka TIMSS-uppgifter i NO kunde bedömas falla utanför de ämnesstoff som elevgruppen i skolår 8 borde kunna behärska. Resultatet
av lärarenkäten i TIMSS26 där frågor om genomgångna ämnesområden ställdes
24

Skolverket (2002)

25

T.ex. Andréasson et al (2002)

26

Mullis et al (2004)
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PISA S128

KLONING

Läs tidningsartikeln och svara på frågorna som följer.
Hade man utsett Årets djur 1997, skulle Dolly
utan tvekan stått som vinnare! Dolly är ett
skotskt får som du ser på bilden.

Men Dolly är inget vanligt får. Hon är en klon av
ett annat får. En klon betyder en exakt kopia.
Kloning innebär att göra en exakt kopia ”av ett
existerande original”. Forskare lyckades framställa
ett får (Dolly) som är identiskt med ett får som
använts som original.
Det var den skotske forskaren Ian Wilmut som
skapade ”kopieringsmaskinen”. Han tog en
mycket liten del av juvret från ett vuxet får (får 1).
Från den lilla delen skilde han ut kärnan, därefter
förde han in kärnan i ett annat (hon)fårs äggcell
(får 2). Men först avlägsnade han allt material från
äggcellen som skulle ha gett egenskaper från får 2 i
ett lamm som producerades från den äggcellen.
Ian Wilmut planterade in det manipulerade ägget
från får 2 i ytterligare ett (hon)får (får 3). Får 3
blev dräktigt och fick ett lamm, Dolly.

Fråga Q1
Vilket får är Dolly identiskt med?
A. Får 1
B. Får 2

En del forskare tror att det inom några år är fullt
möjligt att även klona människor. Men många
länder har redan beslutat att i lag förbjuda kloning
av människor.

C. Får 3

D. Dollys far

Fråga Q2
På rad 13 beskrivs den bit av juvret som användes som ”en mycket liten del”. Av artikelns
text kan man lista ut vad som menas med ”en mycket liten del”.
Den ”mycket lilla delen” är
A. en cell
B. en gen

C. en cellkärna

D. en kromosom.

Fråga Q3
I sista meningen i artikeln påstås det att många länder redan har beslutat att förbjuda
kloning av människor. Två möjliga argument för detta beslut presenteras nedan.
Vilket/vilka av argumenten är vetenskapligt? Ringa in ”Ja” eller ”Nej” för respektive.
Argument
Klonade människor skulle kunna bli mer mottagliga för vissa
sjukdomar än normala människor.
Mänskligheten skall inte ta över rollen som skapare.

Vetenskapligt
Ja / Nej
Ja / Nej

Figur 5.14 Uppgift från PISA 2003. Delfrågorna har klassificerats 1.5.1 (… sexuell eller
asexuell fortplantning … avkommans likhet med föräldrar), 1.5.2 (… ärftliga
egenskaper … överföring av genetiskt material) och 1.5.1 med tillägg att inte
Q1 och Q3 förutsätter kunskaper av typ fakta inom dessa områden.
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Tabell 5.7 Fördelning av uppgifter i NO i NU03, PISA 2003 och TIMSS 2003 utifrån om
uppgiftens besvarande förutsätter beräkning och/eller resonemang.
NO

Antal

Beräkning

Resonemang

NU
PISA
TIMSS

37
35
194

0%
0%
2%

11%
26%
19%

motsäger i viss mån referensgruppens resultat. Ämnesstoff som där fått låga värden uttryckt i form av andel lärare som fram till det aktuella tillfället i skolår 8
gått igenom ett visst område visar sig dock endast ha ett svagt möjligt samband
med värden på lösningsproportioner för uppgifter inom dessa områden.
Kompetenser

I TIMSS förekom några enstaka NO-uppgifter med beräkningar som kunde
vara avgörande för om den svarande eleven tilldelades någon poäng på uppgiften eller inte. Några motsvarande uppgifter förekom inte i NU och PISA.
PISA hade den högsta andelen uppgifter som bedömdes indikera förmåga till
resonemang enligt det använda systemet för klassificeringen. Var fjärde uppgift
bedömdes vara sådan i PISA medan motsvarande andel var en femtedel i TIMSS
respektive var tionde uppgift i NU.
De tre målkategorierna som uttrycker att eleven skall beträffande ”… natur
och människa”, ”… den naturvetenskapliga verksamheten” och ”… kunskapens
användning” användes för en kompletterande klassificering av vilka kompetenser NO-uppgifterna i de tre utvärderingarna kan mäta. Mål under ”natur och
människa” (NV1) kunde appliceras på majoriteten av de uppgifter som i klassificeringen dels kunnat tillskrivas ett delområde och moment och dels karaktären
att faktakunskap förutsattes för uppgiftens lösande. Om uppgiften var avsedd
att pröva förståelse för den naturvetenskapliga metoden klassificerades den som
NV2 (den naturvetenskapliga verksamheten) och slutligen om en uppgift prövade förmågan att argumentera om naturvetenskapliga tillämpningar blev den
klassad som NV3 (kunskapens användning). De senare kategorierna var oftast
applicerbara på de uppgifter som den allmänna klassificeringen ansetts vara av
sådan karaktär att specifik faktakunskap inte förutsattes. Det förekom dock i
några enstaka fall att en uppgift klassificerades som att tillhöra både kategorin
NV1 och en av de andra två övriga målkategorierna.
Resultatet redovisas i figur 5.15 och Appendix 4 tabell A.18. Om man jämför de tre utvärderingarna och ser på om där inte finns några uppgifter som bara
prövar kunskaper utanför de naturorienterande ämnena är NU bäst anpassat.
Det är också vad man skulle förvänta sig av en nationell utvärdering. TIMSS
och PISA har båda ungefär en sjättedel av uppgifterna utanför den kunskapsdomän som definieras av NO-kursplanerna. Om man däremot ser på uppgifternas
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NO

Andel av totala antalet uppgifter

100%

3%

16%

17%

2%
6%

80%
31%

60%
40%

97%

77%

20%

20%

31%

0%
NU

PISA
NV1

NV2

TIMSS
NV3

Övrigt

Figur 5.15 Andel av NO-uppgifterna i NU03, PISA 2003 och TIMSS 2003 som kategoriserats i de tre målkategorierna: NV1 = kunskap beträffande natur och människa, NV2=kunskap beträffande den naturvetenskapliga verksamheten,
NV3 = kunskapens användning, Övrigt = kunskaper i andra ämnen än NO
och/eller allmänna kompetenser.

fördelning mellan de tre målkategorierna blir bilden en annan. Här har PISA en
särställning med den jämnaste fördelningen över de tre målen. En femtedel av
uppgifterna är sådana som är avsedda att indikera uppfyllelse av mål inom NV2
respektive en knapp tredjedel av uppgifterna inom de två andra målkategorierna
NV1 och NV3. TIMSS har fortfarande en klar inriktning mot mål som tillhör kategorin NV1 (natur och människa) men sex procent av uppgifterna (11
stycken) prövar förståelse av den naturvetenskapliga metoden (ett mål under
kategorin NV2) och fyra uppgifter klassificeras som NV3. NU kommer sämst
ut i jämförelsen och har ingen uppgift inom kategorin NV3, endast en uppgift
tillhör kategorin NV2 och resten av de 37 uppgifterna gäller naturvetenskapliga
begrepp, fenomen osv. som klassificeras som NV1.
Svårighet

Av de rapporterade data framgår att NO-uppgifterna i PISA hade i medeltal
den högsta lösningsproportionen (0,56) medan medelvärdet i TIMSS var 0,52.
Eleverna i skolår 9 hade något ”lättare” att få poäng på uppgifterna i PISA än
eleverna i skolår 8 hade med NO-uppgifterna i TIMSS. I båda dessa mätningar
förekommer uppgifter med lösningsproportioner ned till 0,05 (se figur 5.16)
vilket innebär att mycket få elever löst en sådan uppgift men det finns också
uppgifter med lösningsproportioner som närmar sig 0,95 som alltså nära nog
alla provtagare löser. I NU var medelvärdet 0,24 och bara någon enstaka uppgift
löses av fler än hälften av eleverna.
58

Med fokus på matematik och naturvetenskap

NO
20%

Andel uppgifter

30%
20%
10%
0%
5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

Lösningsproportion
NU

PISA

TIMSS

Figur 5.16 NO-uppgifternas svårighet i NU-03, PISA 2003 och TIMSS 2003.
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6. Diskussion och slutsatser

Några kommentarer
Kommentar om syftet

Inledningsvis förtjänar det att påpekas att systemet för klassificering som använts här upprättades för att möjliggöra jämförelser mellan instrumenten för
kunskapsmätning i NU-03, PISA 2003 och TIMSS 2003 men inte för att göra
bedömningar av kvalitén i allmänhet hos de tre utvärderingarna. I såväl matematik som i NO-ämnena finns tydliga skillnader ifråga om de karakteristika
som undersökts. Flera av dessa skillnader kan härledas ur de olikheter ifråga
om de grundläggande idéer och avsikter samt allmänna förutsättningar som de
tre projekten bygger på. Det finns säkert också olikheter och likheter i utformningen av de tre provinstrumenten som inte kommer fram i den bild som ges
av de här valda attributen. Syftet med de båda internationella studierna, liksom
med den nationella, är dock utifrån ett svenskt perspektiv överensstämmande.
De tre projekten ska ge underlag för att utvärdera måluppfyllelsen i skolan och
utvärdera kunskapsutvecklingen i matematik och NO hos de svenska eleverna.
I PISA och TIMSS är också jämförelsen med andra länder ett centralt tema.
Kunskapsmätningarna ska därmed kunna tjäna som underlag för beslut om utvecklingen av grundskolan speciellt med avseende på ämnena matematik och
NO. Vilket betyder att det som rapporterats här om vad och hur proven mäter
kan ligga till grund för helt skilda slutsatser beroende på vilken idé man har om
den framtida skolan.
Kommentar om matematik i NU och NO i PISA

Matematiken har i och med att den är ett ämne med nationella prov en särställning i skolan då det gäller förutsättningarna för en utvärdering av om målen
för undervisningen uppnåtts. Data kan insamlas år efter år och möjligen bilda
underlag för uttalanden om måluppfyllelse och trender. Av de speciella anledningar som kort omnämnts kunde dock inte data från Nationella provet i matematik för år 9 vårterminen 2003 erbjuda underlag för utvärderingen och har
av den anledningen inte inkluderats i denna jämförande studie. Det har också
ofta ifrågasatts i vad mån ett provsystem som har en betygsvägledande funktion
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är lämpligt som instrument för utvärdering27. Ett provsystem som skall användas för att ge underlag för uttalanden om kunskapsutvecklingen över längre tid
måste var utformat med krav på parallellitet28 hos de instrument som används.
I NU har endast det för den undersökningen unika extraprovet analyserats.
I rapporteringen bildade det provet underlag för uttalanden om trend i kunskapsutvecklingen. Jämförelserna mellan de tre utvärderingarna NU, PISA och
TIMSS haltar därför när det gäller matematik – förutsättningarna skiljer sig för
mycket och diskussionen kommer i fråga om matematikproven huvudsakligen
att inriktas mot de två internationella utvärderingarna. I NO gäller dock ingen
motsvarande begränsning och i relevanta fall har alla tre projekten inkluderats
i diskussionen.
Beträffande PISA gäller som redan sagts att fokus i mätningen 2003 ligger
på matematik. Det innebär att NO-ämnet inte som i TIMSS delat lika med
matematiken på utrymmet i proven. I den förestående PISA 2006 är det i stället
NO som får den största uppmärksamheten. I denna rapport diskuteras emellertid endast den version av provmaterialet som använts i den redan genomförda
studien.
Kommentarer om statistisk styrka

De tre undersökningarna har med avseende på urval av skolor och disponering
av eleverna ifråga om tid och antal haft samma villkor och förutsättningarna
är så långt desamma för de tre mätningarna. PISA är ensamma om att i det
andra steget av urvalsprocessen gå på enskilda elever. Att istället som i TIMSS
slumpvis välja ut hela undervisningsgrupper ger en enklare administration29 vid
genomförandet ute i skolorna. Med viktning ger den metoden samma statistiska
underlag som det tidigare nämnda förfarandet för att uttala sig om hela populationen (t.ex. alla elever i en viss åldersgrupp). Det förhållandet att en slumpvis
utvald undervisningsgrupp (t.ex. klass) i normalfallet inte ger ett för den enskilda skolan representativt urval innebär att metoden ger begränsningar då det
gäller att göra uttalanden om hela skolor och därmed begränsar möjligheten till
vissa typer av analyser. I TIMSS liksom i viss mån i NU utnyttjar man den enklare administrativa situationen i genomförandet av en lärarenkät så att data för
enskilda elever kan kopplas till data för just den elevens lärare. I PISA har detta
inte varit praktiskt genomförbart då i normalfallet den utvalda skolans samtliga
klasser med 15-åringar berörs, vilket innebär att ett stort antal lärare skulle be27

Wedman (1988), Popham (1999)

28

Crocker & Algina (1986)

29

Bl.a. vid genomförandet av provsessionen i redan etablerade grupper vid skolan. Dock kan man notera att
bortfallet i TIMSS inte med denna enklare organisation är lägre än i PISA där undersökningen genomfördes i en session med elever kom från olika klasser och därför krävde större administrativa insatser från
skolledningen.
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höva besvara enkäten för att matcha elevurvalet. Om såväl PISA som TIMSS
kan sägas att både den statistiska styrkan i data och därmed generaliserbarheten
till de aktuella populationerna (alla Sveriges 15 åriga elever respektive elever i
skolår 8) uppfyller högt ställda krav30 medan motsvarande bedömning inte här
låter sig göras för NU på basis av i rapporterna tillgängliga uppgifter.
Ramverken
Förväntningar

För NU-03 gäller, till skillnad från de internationella projekten, att den svenska
läroplanen och kursplanerna dels utgör basen för föreliggande studie och dels
antas vara utgångspunkten för konstruktionen av provmaterialen. TIMSS ska,
som tidigare sagts, ta sin utgångspunkt i de mellan många nationer överenskomna målbeskrivningarna medan PISA ska baseras på riktlinjer som utformats av
OECD. Förväntningarna på att proven ska vara anpassade för svenska styrdokument bör kunna vara högre för en nationell utvärdering än för de internationella
undersökningarna där ramverken kan antas vara resultat av olika kompromisser
länderna emellan.
Matematik för vardagslivet och för studier

Ämnet matematik kan i stora drag sägas vara ett färdighetsämne med en uppsättning av kunskaper om grundläggande procedurer och definitioner av begrepp som till stor del är oberoende av nationella särdrag. Detta förhållande var
en av anledningarna till att matematik var det ämne som IEA inriktade sin första
internationella jämförande studie mot31. I kognitivt hänseende är överensstämmelsen god mellan de tre jämförda ramverken. Kursplanens beskrivningar av
stoffet har i stora drag sina motsvarigheter i såväl ramverket i PISA som i TIMSS
med endast några få moment som svårligen kan anses ingå i en normal tolkning
av de svenska styrdokumenten. Omvänt är det inget moment i den tolkning
som den utvalda läroboken representerar som inte finns med i det på TIMSS
ramverk grundade klassificeringssystemet.
Vardagsmatematik är ett begrepp som flitigt förekommit i de didaktiska
tolkningar och diskussioner som förts om den inriktning matematiken bör ha i
grundskolan. Det överensstämmer med den vikt PISA lägger på att problemen i
provuppgifterna ska förläggas i situationer eller sammanhang som kan upplevas
förekomma i elevens nuvarande situation eller i elevens perspektiv på sitt framtida liv. Å andra sidan sägs i kursplanen att utbildningen ska ge en god grund
för fortsatt utbildning och ett livslångt lärande vilket bland annat förutsätter
30

Se t.ex. Martin et al. (2003)

31

Husén (1967).
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kunskaper och färdigheter som ett fortsatt studium av matematik kräver. Där
kan TIMSS sägas ge en tydligare inommatematisk inriktning av vad som ska utvärderas som också motsvarar den uppräkning av matematiska färdigheter som
finns i kursplanens mål att sträva mot och mål att uppnå.
Stoffet i NO

Ämnesinnehållet i NO i olika länders skolsystem är inte lika givet som i matematik då avgränsningarna och inriktningen av ämnet mera tydligt betingas
av nationella konventioner och preferenser. Man kan därför förvänta sig att
kursplanerna i NO-ämnena i jämförelse med matematik visar mindre likheter
med ramverken i NO (science) i PISA och TIMSS. Eftersom definitionen av
skolämnet alltså inte är självklar kan man möjligen vänta sig att TIMSS med
sin vittomfattande och detaljerade specifikation av begrepp och fenomen ska
löpa störst risk att falla utanför den avgränsning av ämnet som gjorts i Sverige.
Här har dock visats att NO i TIMSS till största delen är överensstämmande
med en svensk tolkning av ett normalt ämnesinnehåll. I PISA med sin begränsade detaljering av ämnesmoment är struktureringen av de olika eftersträvade
kompetenserna mera samstämmig med de svenska kursplanerna i de tre naturvetenskapliga ämnena. Man kan möjligtvis hävda att det senare är en viktigare
aspekt i en utvärdering och att detta är helt i linje med en grundläggande filosofi
bakom kursplaneutformningen i Sverige. Stoffurvalet i NO kan, enligt denna
åsikt, vara mycket fritt utan att skada kvalitén i NO-undervisningen om bara
eleverna ges förutsättningar att uppnå målet att sträva mot beträffande natur
och människa ”att de har tilltro till och utvecklar sin förmåga att se mönster
och strukturer som gör världen begriplig samt stärker denna förmåga genom
muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet.”
Provuppgifternas tekniska utformning
Mera läsa i PISA?

Resultatet av jämförelsen av yttre egenskaper hos provuppgifterna visade i en del
fall stora skillnader mellan NU, PISA och TIMSS. Den mest iögonenfallande
skillnaden gäller den redovisade textmängden per uppgift där i såväl matematik som i NO textmängden i genomsnitt är klart större i PISA än i NU och i
TIMSS.
Vid jämförelsen kan man också ta i beaktande den totala mängden text
eleven ska igenom vid ett provtillfälle. Utgår man från en uppskattning av den
tid en elev ägnar åt matematik och NO i PISA får man ett jämförelsetal på två
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rader text per minut32. Det överraskande är att man i TIMSS kommer upp i
samma jämförelsetal. På motsvarande sätt kan det diskuteras om observationen
om skillnaden i förekomsten per uppgift av bilder, diagram och tabeller egentligen är relevant. Kraven på eleven att på viss tid inhämta information, som ges
i olika former, är ganska lika i de två internationella kunskapsmätningarna. Det
rättmätiga i att slutsatsen om att läsförmågan påverkar resultaten i högre grad
i PISA än i TIMSS kan alltså ifrågasättas. I NU är mängden text per minut
klart längre och det innebär att det resultat en elev uppnår i den studien inte i
lika hög grad som i de två andra studierna bör vara beroende av förmågan att
snabbt tillgodogöra sig informationen i text och andra presentationsformer i en
uppgift.
Flervalsuppgifter

TIMSS har, när man betraktar hela provet som eleven genomför, den största
andelen flervalsfrågor även om PISA och NU i naturvetenskap har lika stora
andelar som i TIMSS av den sorten. Att använda sig av flervalsuppgifter innebär
fördelar i administrationen av tester och prov men det brukar ifrågasättas om
flervalsfrågor lämpar sig att pröva mera komplexa kunskapsformer utöver att
minnas och känna igen fakta, begrepp och procedurer. Ett närmare studium av
matematikuppgifterna i både PISA och TIMSS ger att ungefär 20 procent av
uppgifterna bedömdes testa kompetensen resonemang. Nästan hälften av dessa
(nio respektive åtta procentenheter) var av typen flerval. Det kan jämföras med
att antalet kortsvarsuppgifter i PISA utgjorde 41 procent (35 uppgifter) av totala
antalet uppgifter (86 uppgifter ) men av dessa blev endast 2 % (2 uppgifter)
klassade som resonemang. Slutsatsen blir att i både PISA och TIMSS har man
haft en strävan att ge flervalsuppgifterna en utformning så att de också prövade
komplexa kunskapsformer.
Fördelarna vid rättning är uppenbara men den mest betydande vinsten ligger
i att proven kan innehålla många uppgifter om provtagaren endast behöver välja
mellan redan färdiga svarsalternativ. Den korta tid som det tar att leverera svaret
innebär att en elev kan hinna besvara fler frågor inom en begränsad tid. Detta
kommer tydligast till uttryck i TIMSS där det faktum att man använt flervalsfrågor i större utsträckning innebär fler frågor inom varje kunskapsdomän vilket
ger bättre statistisk reliabilitet.

32

64

Sammansättningen av provhäftena i de två internationella undersökningarna skiljer sig såväl mellan projekten som mellan de enskilda provhäftena i ett projekt. En på medelvärden stödd uppskattning för PISAs
del är att förutom två tredjedelar matematik och NO med i genomsnitt 160 rader text innehöll ett häfte
också uppgifter i läsning eller problemlösning. Av hela provtiden på två timmar beräknas två tredjedelar
dvs. 80 minuter ägnas åt matematik och NO vilket ger ett jämförelsetal på två rader per minut. Genom
att TIMSS i stort sett har dubbelt så stort antal uppgifter i matematik och NO per häfte på 90 minuters
provtid kommer man fram till samma jämförelsetal.
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Bland nackdelarna med flervalsuppgifter kan gissningsproblematiken nämnas. Att t.ex. utifrån resultat på en uppgift uttala sig om att specifika kunskapsmål uppnåtts är alltid vanskligt och speciellt så om man utgår från resultatet
av en enstaka svårare flervalsuppgift inom ett område med proportioner rätta
svar som är i närheten av gissningssannolikheten. Lösningen är att öka antalet
uppgifter som är avsedda att indikera i vad mån det undersökta målet uppnåtts
vilket kan vara svårt i en studie med NUs uppläggning där antalet uppgifter
begränsas till endast en uppsättning uppgifter som används för samtliga elever.
En annan aspekt är att det kan finnas specifika könsskillnader med avseende
på benägenheten att gissa svaret på en flervalsuppgift, något som bland annat
diskuteras i fördjupade analyser av TIMSS 200333. Pojkar visas där ha högre lösningsfrekvens på flervalsuppgifter än flickor om man jämför elever med i övrigt
samma förmåga. Detta förhållande pekar på möjligheten till en snedvridning av
resultat av en kunskapsmätning som erhållits med hjälp av enbart flervalsuppgifter. En annan kommentar är att användandet av denna typ av uppgifter knappast kan sägas vara i linje med det övergripande målet i läroplanen att eleven
ska kunna ”uttrycka idéer och tankar i tal och skrift”. Tillsammans utgör dessa
betänkligheter faktorer som måste beaktas i ett resonemang om validiteten av
de här studerade utvärderingarna. En i didaktiska sammanhang ofta framförd
åsikt såväl internationellt som i Sverige är att utvecklingen bör gå mot att i utvärderingar använda större andel uppgifter som kräver egenkonstruerade svar
av eleven.
Svårighet

En utvärdering av elevernas kunskaper kan ha många syften och uppgifterna och
bedömningsnormerna skulle komma att se olika ut beroende på vad man vill
undersöka. Om avsikten är att rapportera resultat utifrån en statistisk norm och
baserat på resultat på hela prov så är det uppenbart fördelaktigt att ha många
uppgifter på var och en av de domäner man vill undersöka. Uppgifterna bör
spridas i svårighetsgrad (uttryckt i lösningsproportion) över hela skalan men en
huvuddel av uppgifterna ska ligga i mittområdet av intervallet noll till ett. Den
ambitionen kan man se att man har i PISA och TIMSS inom båda ämnesområdena liksom också i matematiken i NU. I proven i biologi, fysik och kemi i
den nationella utvärderingen är den uppmätta svårighetsgraden dock betydligt
högre och för huvuddelen av uppgifterna gäller att det är en relativt liten andel
som får sina lösningar godkända enligt de av forskarna bestämda tolkningarna
av kursplanen. Visserligen kan en detaljerad analys av elevers svar ge värdefull
didaktisk information men frågan är om man därmed uppnår huvudsyftet med
utvärderingen. För få elever får möjlighet att visa vad de kan i ett för svårt prov
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för att resultatet av en sådan mätning ska kunna ge information om den aktuella
kunskapsnivån hos hela elevgruppen.
Utvärderingar i linje med kursplanerna
Problemens lösningar

Som tidigare berörts kan man tycka att det i den nationella utvärderingen är
enklare att utforma prov och enkäter som är konforma med de nationella ramverken då man bara behöver förhålla sig till de aktuella svenska målformuleringarna. De multinationellt baserade utvärderingarna utformas i en församling med
endast en svensk röst bland många från de andra deltagande nationerna. Inget
land har en idealisk överensstämmelse mellan nationell kursplan och ramverket
för utvärderingen34. De flesta nationella önskemål om att specifika moment ska
inkluderas blir uppfyllda medan det omvända inte alltid gäller. Det förekommer
för de flesta nationerna att ramverket innehåller något eller några moment inom
ämnet som inte ingår i de nationella kursplanerna för de aktuella årskullarna.
Problem av motsvarande natur kan även uppstå i en nationellt begränsad
studie. Om kursplanen förändras mellan mättillfällena kan man i den nationella
utvärderingen få samma tekniska problem som i PISA och TIMSS. Instrumenten borde vara utformade så att man mäter mot relevanta mål vid de två åtskilda
provtillfällena och med samma absoluta skala som ger möjlighet till att dra relevanta slutsatser om kunskapsutvecklingen.
I NU löstes problemet med skalan i NO35 genom att man använde samma
prov som 1992 och man valde därmed bort möjligheten att låta de nya kursplanerna påverka innehåll och utformning av proven. I det avseendet blev man då
likställd med förhållandena i PISA och TIMSS där man i både matematik och
NO också medvetet tillåter att träffytan delvis kan ligga utanför de nationella
målen men där man dock genom bredden av täckningen med många uppgifter
blir mindre känslig för förskjutningar av vikten för olika målområden.
I PISA och TIMSS är en del av uppgifterna också desamma vid de olika
utvärderingsomgångarna, de så kallade ankaruppgifterna. Dessa utgör dock en
relativt liten andel av det totala antalet och kan väljas så att de ligger inom områden som är centrala i ämnet. Därmed fås referenspunkter som kan användas
för att kalibrera skalan för den nya mätningen. Resten av uppgifterna är nya
vilket tillsammans med det faktum att totala antalet använda uppgifter är stort
innebär att risken att provtagarna har mött uppgifterna tidigare elimineras. I
den nationella utvärderingen var det i mätningen 2003 inte känt att de rela34

I TIMSS undersöks detta i en specialstudie som kallas Test Curriculum Matching Analysis. Se t.ex. Mullis
et al (2004).

35

I matematik kunde endast det här analyserade ”enpoängsprovet” utnyttjas av de skäl som nämnts inledningsvis.
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tivt fåtaliga uppgifterna skulle vara desamma som 1992 och sannolikheten är
mycket låg att någon elev skulle ha preparerats för dessa. Vid en ny framtida
mätning gäller dock inte detta. Man skulle då inte kunna bortse från risken att
resultatet kunnat påverkas av att t.ex. en lärare anpassat undervisningen utifrån
information om vad ett specifikt prov innehållit tidigare.
Validiteten

Frågeställningen om de internationella utvärderingarnas validitet har behandlats i ett flertal rapporter och uppsatser. Olika aspekter av validitet behandlas
och skilda metodiska grepp används. I USA har flera studier rapporterats med
jämförelser mellan olika årgångar av TIMSS, PISA och den nationella utvärderingen NAEP36. I vissa hänseenden motsvarar flera av dessa studier delar av den
här föreliggande med jämförelser av tekniska data som förekomsten av olika
uppgiftstyper, ämnesinnehåll etc.37. En avgörande skillnad är att ingen jämförelse med en nationell läroplan har kunnat göras för USAs del då något sådant
dokument inte förekommer där.
I en studie i Danmark undersöktes korrelationen mellan betyg vid avgångsprov och resultat i PISA 200338. Ett påvisat samband (korrelation) togs som
intäkt för att båda proven i stor utsträckning mäter samma eftersträvade kompetenser trots skillnader i utgångspunkter och mål mellan det nationella avgångsprovet och PISA. Tekniska förutsättningar för liknande studier finns också i de
svenska data då provdeltagarna i de nationella proven i matematik registreras
med sina personnummer vilket också var fallet i PISA 2003 för ca. hälften av
de deltagande eleverna. Den avgörande delen i en diskussion om validiteten hos
de jämförda proven är dock resultatet av en tillhörande undersökning av kopplingen till kursplanedokumentet.
I de internationella huvudrapporterna i TIMSS presenteras en studie39 som
undersöker om proven är i linje med de olika ländernas matematik- och NOkurser. Varje land har inledningsvis fått rapportera vilka uppgifter i matematik
och NO som kan sägas tillhöra den kurs landets elever genomgått fram till och
med tidpunkten för provet. För varje land beräknas sedan medelvärden på genomsnittsprestationerna i var och en av de så definierade nationella kurserna.
Sveriges resultat på uppgifter som ansågs täckas av de implementerade kursplanen var t.ex. två hundradelar större än det medelvärde på 0,47 som erhölls för
samtliga uppgifter i TIMSS. Slutsatsen som drogs i rapporten var att den relativa ordningen mellan de deltagande ländernas genomsnittsprestationer endast
36

National Assessment of Educational Progress

37

McLaughlin et al (1997), Nohara et al (2001), Scott et al (2005), Ginsberg et al (2005)
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Mejding et al (2006)
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Test-Curriculum Matching Analysis (TCMA). Se Appendix C i Mullis et al (2004)
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påverkades marginellt när olika länders urval av uppgifter användes som bas för
beräkningen av genomsnittsprestationen. En positiv tolkning av detta påstående
är att TIMSS håller sig inom centrala delar av de aktuella kurserna.
En observerad skillnad mellan resultatet av olika utvärderingar är intressant
ur skilda synvinklar och skulle i detta sammanhang kunna ge underlag för test
av relevansen hos de indikatorer på validitet som diskuteras här. De tre här
undersökta utvärderingarna rapporteras dock på olika skalor och en direkt jämförelse är omöjlig. För PISA och TIMSS kan man emellertid utnyttja det referenssystem som jämförelsen med andra länder innebär. Vi utgår från att mätningarna år 2003, som i huvudsak genomförts med elever i skolår 8 (TIMSS)
respektive skolår 9 (15-åringar i PISA), kan likställas med två mätningar vid
olika tidpunkter på samma population. Vid båda tillfällena förväntar vi oss att
resultaten indikerar effektiviteten generellt med avseende på matematik- och
NO-undervisningen i grundskolan i de deltagande länderna.
Genomsnittsprestationerna i matematik och NO för de länder som deltagit
i de båda internationella utvärderingarna av grundskolan. 2003 presenteras i tabell A24 i appendix 4. I tabellen anges också den platssiffra resultaten motsvarar
i storleksordnade listor för de två ämnena. I NO kan man se att skillnaden är
relativt liten mellan den plats ett land intar i PISA och TIMSS (vanligen noll
eller ett steg och högst fyra steg). En tolkning av det relativt starka sambandet
mellan de två måtten på elevernas prestationer kan vara att den bas med goda
faktakunskaper i NO som enligt TIMSS uppnås i vissa länder är en förutsättning att samma länders elever lyckas med att visa de generella kompetenser som
prövas i uppgifterna i PISA.
Motsvarande jämförelse i matematik ger en större variation (upp till sju steg)
mellan ländernas platssiffra i de två mätningarna. Detta är inte vad man skulle
förvänta sig utifrån vad som tidigare diskuterats här om de större skillnader i inriktning mot olika kunskapsdimensioner i NO i jämförelse med matematik som
noterades förekomma mellan PISA och TIMSS. I matematik hade man möjligen därför kunna vänta sig att PISA och TIMSS skulle ge mera lika resultat så
att ett land med högre genomsnittsprestation än ett annat i den ena mätningen
också skulle ha det i den andra. Anledningen skulle då vara att de egenskaper
uppgifterna har i de två uppgiftspoolerna i matematik är mera lika än i NO.
Den till synes svagare kopplingen mellan prestationsförmågan i matematik
för ett lands elever som den mäts i PISA och i TIMSS tydliggörs i figur 6.1. Australien, Norge, Nya Zeeland och Nederländerna utgör tillsammans med Sverige
en grupp som tenderar att prestera bättre i PISA än i TIMSS. Ryssland är ett
exempel på ett land där motsatsen gäller. I jämförelse med Sverige hade eleverna
där något högre genomsnittsprestation i matematik i TIMSS medan de hade
signifikant sämre resultat i PISA. Olika förklaringar till dessa resultat har förts
fram. PISAs inriktning mot tillämpningar i samhället finner ju sin motsvarighet
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Figur 6.1

Medelvärden för elevernas prestationer i matematik i PISA 2003 och TIMSS
2003 för de länder som deltog i båda studierna.

i svensk metodisk diskussion medan man i många länder tycks värdesätta formell matematik högre.
I matematik fanns dock enligt den här föreliggande studien inte så stort
stöd för denna beskrivning av skillnader mellan de undersökta uppgiftspoolerna. Täckningen av ämnesinnehållet noterades däremot vara olika i PISA och
TIMSS. I stället kan man då framföra hypotesen att den vikt som givits olika
ämnesinnehåll spelar en stor roll för det sammanlagda resultatet och kan t.ex. ge
olika rangordning av ländernas resultat.
Klassificeringen av uppgifterna som genomförts i denna studie kan här utnyttjas för att pröva hypotesen. Man kan beräkna ett nytt värde för ländernas
genomsnittsprestation genom att bara utnyttja data för de uppgifter inom de
moment i matematik som finns representerade i både PISA och TIMSS. Som
underlag i TIMSS för en sådan jämförelse uppfyller 100 uppgifter av totalt 194
det uppsatta villkoret. Omvänt i PISA återstod huvuddelen, dvs. 73 uppgifter
av totalt 86 uppgifter.
En detaljerad bild av de två ländernas korrigerade resultat fås av profiler för
ett land som visar resultaten uppdelade på matematikens olika huvudområden.
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Antal uppgifter och genomsnittliga prestationer inom huvudområdena i matematik för det urval av uppgifter som tillhör moment som förekommer både  
i PISA 2003 och i TIMSS 2003 för Ryssland och Sverige.

Se figur 6.2 där lösningsproportionerna redovisas för de uppgifter som återstod
i de olika huvudområdena. Man kan där se att området statistik får en större
betydelse för slutresultatet i TIMSS medan inverkan av resultaten i algebra och
geometri minskar i jämförelse med resultatet för den ursprungliga sammansättningen av proven.
Jämför vi därefter resultaten så finner vi samma skillnad i rangordning mellan Sverige och Ryssland i TIMSS och i PISA. Sverige hade en bättre placering
än Ryssland i båda kunskapsmätningarna. Resultatet är i överensstämmelse med
iakttagelsen att båda provmaterialen liknade varandra i kognitivt hänseende och
det kan tas som intäkt för att klassificeringen tjänade syftet att ge ett relevant
underlag för en bedömning av validiteten. En annan slutsats är att det totala
medelvärdet för lösningsproportioner inte skall behandlas okritiskt. Den utgör
just ett totalt mått på landets elevers prestation på ett prov med en viss sammansättning. Utformningen av provet måste problematiseras och data måste belysas
ur flera perspektiv.
Formativ utvärdering i summativa prov

De olika roller prov och bedömning har i undervisningen sammanfattas genom
klassifikationen av i vilken grad det är frågan om en summativ eller formativ
utvärdering. En extern utvärdering har i huvudsak en summativ funktion som
innebär att den är avsedd att användas för att avgöra hur en grupp presterar i
förhållande till alla övriga och/eller i vilken grad provtagarna uppfyllt vissa upp70
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ställda krav. De prov läraren använder lokalt är eller bör vara av mera formativ
karaktär, det vill säga utgöra en integrerad del i undervisningen som vägleder
läraren och förstärker elevens lärande. Det underlag för utvärdering som NU,
PISA och TIMSS producerar blir oftast använt i den först nämnda rollen helt i
enlighet med syftet för dessa prov. Som alla prov har emellertid också dessa prov
en potential fungera formativt och då på ett nationellt plan. Det blir då en fråga
om hur data används för att ta fram olika information och hur denna information återförs till systemet.
De tre naturvetenskapliga inslagen i NU-03 har såväl i sin utformning av
proven som i utformningen av rapporteringen här ansetts ha uppvisat vissa begränsningar då det gäller att leverera en bred utvärdering av hur de nationella
målen uppnås. De data som tagits fram har dock istället gett underlag för en
didaktiskt inspirerad analys med mera specifika slutsatser om hur undervisningen bör bedrivas för att uppnå begreppsförståelse osv40. I både PISA och i
TIMSS finns de tekniska förutsättningarna för liknande analyser som bygger
på klassificeringen av hur eleverna besvarar långsvarsuppgifterna och metoden
att använda en dubbelsiffrig kod vid registrering41. I vare sig de internationella
eller nationella rapporterna i PISA och TIMSS har man dock gått vidare med
analysen av elevsvar som alltså förutom med det antal poäng som svaret är värt
registrerats med en kod för vilken kategori av olika godtagbara eller icke godtagbara svar som eleven lämnat.
Figur 6.3 visar en kodningsnyckel i sin enklaste form för en uppgift i TIMSS
med svar som eleven skall utforma. Med den bedömningsanvisningen antyds
de möjligheter till utveckling av analysen av data som redan tekniskt finns i
PISA och TIMSS 2003. De långsvarsuppgifter med åtföljande bedömningsan40

Andersson (2005)
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Lie et al (1996)
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visningar som ingår i de internationella undersökningarna har dock ej utformats
med tanke på möjligheten till fördjupade studier inom exempelvis begreppsförståelse. PISA och TIMSS erbjuder emellertid möjligheter till nationella tillägg
i bedömningsanvisningarna helt inom de normala ramarna och även speciella
arrangemang med ett nationellt tillval av uppgifter. Med en marginell utökning
av urvalet av elever kan tillägg i form av ett nationellt provhäfte och några extrafrågor i elevenkäterna tillåtas utan att det påverkar den internationella resultatbildens kvalitet. Därigenom skulle de jämförande internationella utvärderingarna också kunna inrymma nationellt specifika undersökningar av det slag som
genomförts i den naturvetenskapliga delen av NU.
Robusta utvärderingsinstrument

Kursplanerna i de naturvetenskapliga ämnena är under debatt i flertalet europeiska länder42. Diskussionen rör allehanda frågor som timplaner, rekommenderad
eller påbjuden metodik osv. En trend kan spåras i att det blir allt fler nationer
som liksom Sverige har valt eller planerar att välja att inte detaljstyra ämnesinnehållet utan mera utforma kursplaner som definierar kompetenser eller allmänna
förmågor som ska eftersträvas i elevernas lärande i NO-ämnena. Av jämförelsen
mellan NU, PISA och TIMSS har det framgått att PISA är den utvärdering av
NO som har ansetts tydligast vara i linje med ett sådant tänkande som alltså
tycks ligga i tiden. Kunskapsmätningen i PISA är mera okänslig för skillnader
mellan val av ämnesinnehåll i kurserna såväl inom ett land som mellan länder. NU och TIMSS har mera inriktats mot specifik faktakunskap men också
begreppsförståelse i fråga om naturvetenskapliga fenomen och processer. Den
bredare täckningen av ämnesinnehållet i TIMSS torde ändå ge en utvärdering
som till största delen är i linje med praxis i undervisningen av naturvetenskap
i skolorna. Slutsatsen är att en mångsidigare utvärdering av ett undervisningssystem bör innehålla båda de huvudsakliga komponenter som PISA respektive
TIMSS eller NU representerar.
I matematik finns internationellt en pågående didaktisk debatt om skolan
med olika svar på frågorna om varför, vad och hur. Polarisering är långt tydligare i matematiksamhället än i det naturvetenskapliga mellan företrädare för
reformering av kursplaner och anhängare av traditionell inriktning43. I USA har
begreppet The Math Wars myntats för att beskriva konflikten vars orsak är de
förslag till kursplaner som framlades av NCTM44 i början av 1990-talet. Där
framhölls den generella kompetensen inom begreppsförståelse, problemlösning,
modellering, kommunikation som centrala mål i matematiken. Därav nödvän42
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diggjordes en nedtoning av den träning av färdigheten att behärska matematikens algoritmer som sammankopplas med traditionella kursplaner. Influenserna
av NCTM:s så kallade standards i de svenska kursplanerna i matematik är tydliga men praxis i vårt land motsvarar mera en balanserad ståndpunkt någonstans
emellan en traditionell och en reformvänlig inställning.
Slutsatser
Ramverken i PISA och TIMSS överensstämmer i sina huvuddrag och detaljer
med inriktningar som anges i de svenska styrdokumenten. Den i ramverken
klargjorda skillnaden mellan målen för PISA och TIMSS framkommer också
som ett resultat av analysen av provmaterialen. I NO är skillnaden tydligast.
PISA inriktas mot de processerna medan TIMSS inriktas mot fakta. Därmed
kan sägas att PISA 2003 och TIMSS 2003 kompletterar varandra med avseende
på utvärderingen av om kursplanens mål uppfylls i svensk skola.
Framtida utvärderingar

Med utgångspunkt i de resultat och slutsatser som dragits här följer här förslag
till förhållningssätt till framtida utvärderingar.
Delta i utvärderingar
- - som ger alla elever chans att visa att de lärt sig något inom de studerade
ämnesområdena.
- som ger hög validitet genom att täcka så många aspekter som möjligt av
och vara i linje med de nationella målen för undervisningen.
- som är robusta i meningen att de tolererar förändringar i målen som utvärderas utan att förlora i reliabilitet.
- som ger internationella referenspunkter för skolutvärdering.
- som garanterar statistisk kompetens för urval, viktning och skalning och
som därmed uppfyller höga krav på generaliserbarhet.
- som är sådana att de verkställande konsortierna för utvärderingarna til�låter och stödjer nationella tillval i enkäter och prov.
Bedriv i samband med arbetet med de internationella utvärderingarna internt arbete med
- återkommande analys av validiteten i de använda provinstrumenten.
- riktade djupanalyser av resultaten mot bakgrund av läroplaner och kursplaner.
- fortlöpande diskussioner med de ansvariga för utveckling och implementering av styrdokumenten.
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7. Skolverkets bedömning
Sverige deltar för närvarande i ett flertal internationella studier (PISA, PIRLS,
TIMSS årskurs 4 och 8, TIMSS advanced och ICCS). Dessa är i hög grad styrda
av internationella organisationer och konsortier. Sveriges möjligheter att utöva
inflytande på utformningen av sådana studier är av naturliga skäl begränsade.
Samtidigt är det viktigt ur ett nationellt perspektiv att kunna bedöma elevers
kunskaper och kunskapsutveckling. Ett alternativ till deltagande i internationella studier är att Sverige genomför egna nationella undersökning som skett
genom t.ex. den nationella utvärdering som genomfördes 2003 (NU-03).
Att genomföra studier på nationell nivå innebär att studien kan anpassas till
svenska förhållanden och att resultaten på ett tydligt sätt kan relateras till målen
för den svenska skolan. Detta är en fördel med nationellt utformade studier.
Nackdelar är att kostnaderna för instrumentutformning och analyser måste bäras av Sverige ensamt, samt att resultaten inte kan jämföras med resultat i andra
länder. Detta talar för deltagande i de internationella studierna. Mot detta talar
risken för att de svenska målen blir underordnade de mål och ramverk som
formuleras för de internationella studierna och att de svenska målen hamnar i
skymundan.
Ett tänkbart alternativ skulle kunna vara att resultat från nationella prov
används för att bedöma kunskapsnivå och kunskapsutveckling. En närmare
granskning av resultat på olika nationella prov visar dock att de inte fungerar
särskilt väl för sådana uppgifter. Det beror helt enkelt på att de inte är konstruerade med sådana syften utan mer är till för att stödja lärare i deras tolkning av
kursmål och betygskriterier (om betyg ska sättas) och därmed främja en rättvis
och likvärdig betygssättning. Valet står därmed mellan särskilt utvecklade nationella instrument eller deltagande i internationella studier, eller en väl avvägd
kombination av båda. De internationella studierna erbjuder också möjligheter
till nationella tillägg, såväl avseende bakgrundsinformation som kognitiva aspekter.
Ytterligare en viktig aspekt att beakta vid avvägning mellan deltagande internationella studier kontra genomförandet av nationella utvärderingar är de internationella studiernas högre statistiska styrka och högre generaliseringsgrad, på
grund av den roterade design som kännetecknar dem. En sådan utformning kan
självfallet rent teoretiskt överföras till nationella utvärderingar, men på grund
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av de mycket höga kostnader en sådan design kräver, blir det i realiteten inte
möjligt för enskilt land att utveckla sofistikerade studier av sådan art.
Hur väl stämmer då ramverken för de internationella studierna med de
svenska läroplanerna och kursplanerna? Riskerar vi att förlora vår nationella särart? Eller bedöms våra elevers resultat utifrån felaktiga grunder, t.ex. genom att
de aldrig fått tillfälle att i skolan lära sig det som efterfrågas i de olika studierna
därför att svenska mål skiljer sig från det som prövas?
För att söka svar på sådana frågor är den typ av analyser som presenteras i föreliggande rapport viktiga för att vi ska kunna begripa och tolka resultaten från
såväl nationella som internationella studier. Analyserna är också av avgörande
betydelse för vilka beslut som ska fattas vad gäller deltagande i olika internationella studier likväl som för eventuell planering av nationella utvärderingar.
De här presenterade resultaten om matematik och naturvetenskap är intressanta på många sätt och leder till följande slutsatser:
För det första tycks det råda en ganska hög grad av internationell konsensus
– Sverige inbegripet – om vad goda kunskaper/kunnande i matematik och naturvetenskap innebär. Det är viktig kunskap som implicerar att internationella
studier i matematik och naturvetenskap kan sägas ha hög relevans i så måtto att
såväl deras ramverk som dess konkretisering i form av uppgifter väl speglar de
svenska kursplanerna.
Det har i diskussionen om internationella studiers eventuella påverkan på
nationella styrdokument framförts farhågor om att riskerna med att internationella organisationer tar över och i framtiden blir de som formar ett slags globala kurs- och läroplaner. Resultaten visar att samstämmigheten mellan svenska
kursplaner och deras konkretisering i nationella prov och (moderna) internationella ramverk är tämligen god. Vilket inte är särskilt förvånande med tanke på
att vi lever i en tid av globalisering och internationalisering. Icke desto mindre
är det empiriska belägget viktigt.
För det andra visar analyserna att de båda studierna TIMSS och PISA på ett
mycket bra sätt kompletterar varandra. Ramverket i TIMSS avseende matematik och de svenska styrdokumenten i matematik överensstämmer väl vad gäller
den klassiska indelningen av ämnesstoff, medan ramverket i PISA i naturvetenskap stämmer väl överens med de svenska kursplanerna genom framhävandet av
processer inom naturvetenskapligt kunnande i båda dokumenten.
Analysen på uppgiftsnivå visar att vad gäller innehållet har TIMSS den bredare täckningen i relation till de faktakunskaper som efterfrågas i kursplanerna i
såväl matematik som NO. I kognitivt hänseende skiljer sig inte PISA och TIMSS
när det gäller matematik, medan bilden är en annan i NO eftersom målen där
har strukturerats på ett annat sätt än i matematik. Målen beträffande kunskaper
om begrepp och fenomen täcks mest fullständigt av TIMSS, medan PISA i höMed fokus på matematik och naturvetenskap 75

gre grad täcker målen för den naturvetenskapliga verksamheten liksom i någon
mån användningen av naturvetenskaplig kunskap.
För det tredje kan konstateras att när det gäller studier av matematik och
naturvetenskap/naturvetenskapligt kunnande tyder resultaten i föreliggande
rapport på att de internationella studierna väl fyller sitt syfte att pröva kunskapsnivå och kunskapsutveckling i nämnda ämnen även ur ett svenskt nationellt
perspektiv.
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A

Appendix

Appendix 1. Kompletterande och sammanfattande information om
kunskapsmätningarna.
PISA

Provmaterialet i PISA 2003 bestod av totalt 169 uppgifter varav ett knappt
femtiotal var uppgifter utanför de ämnesområden som är berörda här. Block
med uppgifter i de fyra domänerna läsning, matematik, naturorienterande ämnen och problemlösning var fördelade på tretton provhäften med ett femtiotal
uppgifter i vart och ett så att varje block av uppgifter förekom i fyra av häftena.
Vissa uppgifter var desamma som i PISA 2000 och kunde användas för att
länka resultaten i PISA 2000 med resultaten 2003. Totalt ingick i PISA 2003
en mängd uppgifter som motsvarar ca. sju timmars provtid dvs. den tid en elev
skulle ha givits för att lösa alla uppgifterna. Varje elev tilldelades slumpvis ett av
provhäftena som hon eller han skulle arbeta igenom på två timmar.
Rättningen av uppgifter med svar som eleverna skulle formulera själva utfördes av särskilt utbildade bedömare och i enlighet med av de ingående ländernas
experter gemensamt utarbetade bedömningsanvisningar. Uppgifterna i matematik och NO bedömdes med 0, 1 eller 2 provpoäng som gav en första siffra i
en tvåsiffrig kod som användes för att registrera resultatet. Den andra kodsiffran
användes för att registrera klassificeingen av i vilken kategori av godtagbara eller
felaktiga svar som elevens svar hörde hemma. För att utvärdera överensstämmelsen mellan olika bedömare rättades ett urval av elevsvaren av fyra oberoende
rättare.
Resultatet av PISA 2003 redovisas på flera olika skalor. Den omedelbart tillgängliga resultatvariabeln är enkla lösningsproportioner45 (0,0 – 1,0). För att
kunna göra jämförelser över tid måste dock mera statistiskt avancerade metoder46 tillgripas då endast en mindre del är ankaruppgifter och då inte alla elever
gör samma prov. Den skala som användes i PISA 2003 är vald med ett i princip
godtyckligt medelvärde 500 skalpoäng och så att den gav standardavvikelsen 100
skalpoäng för den totala undersökningsgruppen vid mätningen PISA 2000.
45

Lösningsproportionen p är medelvärdet för de i undersökningsgruppen på en viss uppgift utdelade poängen dividerat med den maximalt möjliga poängen för uppgiften.

46

Item Response Theory (IRT). Se Hambleton (1989).
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TIMSS

Provmaterialet i TIMSS 2003 bestod av totalt 388 uppgifter varav ett knappt
trettiotal kan anses tillhöra ämnesstoff som enligt anglosaxisk nomenklatur ingår i science men som i svenska skola tillhör geovetenskapliga moment inom
samhällsorienterande ämnen. Uppgifterna var sammansatta till 14 olika block i
matematik och lika många i NO. Dessa block kombinerades till 12 häften med
sex block i varje vilket innebar att ett viss uppgiftsblock förekom i två till fyra
olika häften. Uppgifterna i vartdera ämnet motsvarar totalt en provtid på tre
och en halv timme. Varje elev fick ett häfte med från 70 till 81 uppgifter som de
skulle besvara under totalt en och en halv timmes provtid.
Bedömningen och registrering av uppgifter för vilka eleven skulle formulera
svaret själv utfördes enligt de rutiner som etablerats av IEA för jämförande internationella studier. Detaljerade bedömningsanvisningar med bedömda exempel
på elevlösningar hade utarbetats av en arbetsgrupp med representanter för de
deltagande länderna. En grupp lokala lärare som anställdes fick genomgå en
utbildning för att säkerställa en likformig tillämpning av de internationellt överenskomna anvisningarna. Uppgifterna bedömdes med 0 - 2 provpoäng vilket
gav en första siffra i en kod som tillsammans med en andra siffra användes för
att registrera klassificeringen av vilket av olika godtagbara eller felaktiga svar som
eleven lämnat på uppgiften. Metoden möjliggör fördjupade statistiska analyser
av elevernas förståelse av de aktuella ämnena. Överensstämmelsen mellan olika
bedömare kontrollerades genom att hälften av svaren bedömdes av två oberoende rättare.
Resultatet av TIMSS 2003 redovisas liksom i PISA med lösningsproportioner (0,0 – 1,0) och IRT-baserade skalor. Den skala som användes i TIMSS 2003
är densamma som i TIMSS 1995 gav ett medelvärde på 500 skalpoäng och
standardavvikelsen 100 skalpoäng totalt för de länder som deltog då. I kalibreringsproceduren för skalpoäng år 2003 har man korrigerat för att inte samma
länder deltog i båda mätningarna.
Sammanfattning av bakgrund och allmänna förutsättningar för de tre undersökningarna

I tabell A.1 ges en sammanställning av huvuddragen med avseende på bakgrund
och allmänna förutsättningar för de tre utvärderingarna år 2003 av grundskoleelevers kunskaper i matematik och NO.
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Kommentar till resultat angående textmängd

Sammansättningen av provhäftena i de två internationella undersökningarna
skiljer sig såväl mellan projekten som mellan de enskilda provhäftena i ett projekt. En på medelvärden stödd uppskattning för PISA:s del är att förutom två
tredjedelar matematik och NO med i genomsnitt 160 rader text så innehöll ett
häfte också uppgifter i läsning eller problemlösning. Om man räknar med att av
hela provtiden på två timmar två tredjedelar dvs. 80 minuter ägnas åt matematik
och NO så ger det ett jämförelsetal på två rader per minut när det gäller matematik och NO. Det överraskande är att TIMSS genom ett i stort sett dubbelt
så stort antal uppgifter i matematik och NO per häfte på 90 minuters provtid
kommer upp i samma jämförelsetal. På motsvarande sätt kan det ifrågasättas om
skillnaden i förekomsten per uppgift av bilder, diagram och tabeller egentligen
är förefintlig. Kraven på eleven att på viss tid inhämta information som ges i
olika former är ganska lika. En enkel slutsats om att förmågan att tillgodogöra
sig informationen som utgår från observationen om den klart större mängden
text, bilder etc. per uppgift prövas i högre grad i PISA än i TIMSS kan alltså
ifrågasättas. I jämförelsen med NU som också hade korta uppgiftstexter är dock
slutsatsen relevant. Den i det fallet jämförelsevis långa provtiden per uppgift
innebär att resultat en elev uppnår i både PISA och TIMSS bör i högre grad än
i NU bero på förmågan att snabbt tillgodogöra sig informationen i form av bl.a.
text i en uppgift.

47

Lhs = Lärarhögskolan i Stockholm, PRIM-gruppen, Gu = Göteborgs universitet, Avdelningen för undervisning i Naturvetenskap & Teknik, Miu = Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap,
Umu = Umeå universitet, Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar.

48

För trendundersökningen valdes en grupp på 15 länder av de som deltagit både 1995 och 2003 att jämföras med Sverige.

49

Undervisningsgrupp

50

Ca en tredjedel i vardera ämne varav ca. 30 % av de öppna elevsvaren bedömdes.

51

varav sex inte förutsätter specifika ämneskunskaper.

52

varav 31 tillhör ämnesområden inom samhällsvetenskapliga ämnen i svenska kursplaner.

53

I TIMSS förekom två matematikuppgifter med praktiska moment i form av mätning av en sträcka med
ett måttband och arrangerandet av tillklippta brickor med mönster som ingick i provmaterialet.

54

Ca 30 % av de öppna elevsvaren bedömdes.

55

För att korrigera för fel som kan uppkomma pga. det stratifierade urvalet

56

Endast redovisat per uppgift och inte för varje provtagare

57

Genom IRT beräknas elevresultat baserade på genomförande av samtliga uppgifter
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Tabell A.1 Bakgrund och allmänna förutsättningar för de tre undersökningarna

Ma
Ansvariga för utvecklingen av
provinstrument
Ansvarigt forskningscentrum för
genomförande i Sverige 47

NU-03
NO

PISA-03
Ma
NO

TIMSS-03
Ma
NO

OSCD

IEA

Skolverket
Lhs

Gu

Lhs

Miun

188

164

elev

klass

4970

4790

7

11

160

Antal utvalda skolor

klass 49

Urvalsenhet i skolan

6000 50

Umu
19(1548)

28

0

Antal länder som jämförs med
Sverige

Umu

Antal utvalda elever

4420

Frånvarobortfall /%

37

11-18

Antal provuppgifter

21

37

86

35 51

194

194 52

Antal uppgifter som är
desamma som i tidigare
undersökning

21

33

20

30

20

25

Laborativa uppgifter

nej

nej

nej

nej

Lösningsproportion

0,59

0,24

0,54

0,56

Medelvärde av det antal elever
som möter en uppgift

4420

2000 54

Provtid för eleverna vid
genomförandet

60 min

60 min

Total sammanlagd provtid som
motsvarar samtliga uppgifter
som ingår i respektive
utvärdering

60 min

60 min

nej 53

nej

0,49

0,52

1243

1026

120 min

90 min

210 min

60 min

210 min 210 min

Intern

Extern

Intern

nej

ja

ja

Extern centraliserad rättning

ja

ja

ja

Statistisk viktning av resultatet 55

nej

ja

ja

ja

ja

Provledare
Extern kontroll av genomförande

Skala för rapportering:
- lösningsproportion p (intervall)

ja 56

ja
nej

- IRT-baserad (kvot)

ja

ja

- kriteriebaserad (ordinal)

nej

ja

nej

nej

Rapportering av elevresultat
baserad på helprovsresultat

ja

nej

ja 57

ja

Rapportering endast baserad
på resultat för enskilda
uppgifter

nej

ja

nej

nej
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Appendix 2. Ramverk.
Tabell A.2 En sammanställning av de ämnesinnehållsrelaterade målformuleringarna i
kursplan 2000 i matematik i det nionde skolåret
Matematik

Skolan skall i sin undervisning
sträva mot att eleven

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det
nionde skolåret. Eleven skall

utvecklar sin tal och rumsuppfattning samt sin förmåga
att förså och använda

ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs
för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa
problem som vanligen förekommer i hem och samhälle
och som behövs som grund för fortsatt utbildning.

Inom denna ram skall eleven
M1. Taluppfattning

- grundläggande talbegrepp
och räkning med reella tal,
närmevärden, proportionalitet
och procent.

M2.
Aritmetik

- ha utvecklat sin taluppfattning till att
omfatta hela tal i bråk och decimalform
- ha goda färdigheter i och kunna
använda överslagsräkning och räkning
med naturliga tal och tal i decimalform
samt procent och proportionalitet i
huvudet, med hjälp av skriftliga
räknemetoder och med tekniska
hjälpmedel.

M3.
Mätningar

- olika metoder, måttsystem och
mätinstrument för att jämföra,
uppskatta och bestämma
storleken av viktiga storheter,

- kunna använda metoder, måttsystem
och mätinstrument för att jämföra,
uppskatta och bestämma längder,
areor, volymer, vinklar, massor,
tidpunkter och tidsskillnader,

M4.
Geometri

- grundläggande geometriska
begrepp, egenskaper,
relationer och satser.

- kunna avbilda och beskriva viktiga
egenskaper hos vanliga geometriska
objekt samt kunna tolka och använda
ritningar och kartor.

M5.
Statistik

- grundläggande statistiska
begrepp och metoder för att
samla in och hantera data och
för att beskriva och jämföra
viktiga egenskaper hos
statistisk information.

- kunna tolka, sammanställa,
analysera och värdera data i
tabeller och diagram.

M6. Sannolikhetslära

- sannolikhetstänkande
i konkreta slumpsituationer.

- kunna använda begreppet
sannolikhet i enkla slumpsituationer.

M7.
Algebra

- grundläggande algebraiska
begrepp, uttryck, formler,
ekvationer och olikheter

- kunna tolka och använda enkla
formler, lösa enkla ekvationer,

M8.
Funktioner

- egenskaper hos några
olika funktioner och
motsvarande grafer,

- samt kunna tolka och använda grafer
till funktioner som beskriver verkliga
förhållanden och händelser.
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Tabell A.3 En sammanställning av de ämnesinnehållsrelaterade målformuleringarna i
kursplan 2000 i NO/ biologi i det nionde skolåret
Biologi

B1.1
B1.2

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det
Skolan skall i sin undervisning
nionde skolåret. Eleven skall
i biologi sträva mot att eleven
beträffande natur och människa
- utvecklar kunskap om olika
livsformer och deras
betingelser
- utvecklar kunskap om
organismernas samspel med
varandra och med sin
omgivning.

B1.2.1 - ha kännedom om några av jordens
ekosystem och hur organismers samverkan
kan beskrivas i ekologiska termer
B1.1.1 - ha insikt i fotosyntes och förbränning
samt vattnets betydelse för livet på jorden.
B1.2.2 - kunna ge exempel på kretslopp och
anrikning i ett ekosystem.
B1.1.2 - ha kännedom om hur celler är byggda
och hur de fungerar.
B1.3.1 - ha kännedom om det genetiska arvet,

B1.3

- utvecklar kunskap om livets
villkor och utveckling och kan
se sig själv och andra livsformer
i ett evolutionsperspektiv.

B1.4

- utvecklar kunskap om pubertetens inverkan på individen.

B1.5

- utvecklar kunskap om
människokroppens byggnad
och funktion.

B1.3.2 - känna till grunddragen i livets
utveckling samt villkoren för och betydelsen
av biologisk mångfald.
B1.3.3 - ha kunskap om vad befruktning innebär.
B1.4.1 - ha kunskap om sexuallivets biologi,
preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta.
B1.5.1 - ha kännedom om den egna kroppens
organ och organsystem samt hur de fungerar
tillsammans.
B1.5.2 - ha kunskap om beroendeframkallande
medels inverkan på hälsan.

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

B2.1

B2.2

- utvecklar kunnande i de olika
arbetssätten inom biologin som
fältobservationer och laborationer, samt kunskap om hur de
växelspelar med de teoretiska
modellerna.

B2.1.1 - kunna genomföra observationer i fält
och laborativa undersökningar samt ha insikt
i deras utformning.

- utvecklar kunskap om biologins
betydelse för människans sätt
att gestalta, bruka och
uppleva naturen.

B2.2.1 - kunna med hjälp av exempel belysa
hur biologins upptäckter har påverkat vår
kultur och världsbild.

B2.1.2 - kunna utföra och tolka enkla
mätningar av miljöfaktorer.

beträffande kunskapens användning

B3.1

- utvecklar omsorg om naturen
och ansvar vid dess nyttjande.

B3.2

- utvecklar förmågan att
diskutera frågor om hälsa och
samlevnad utifrån relevant
biologisk kunskap och
personliga erfarenheter.

B3.1.1 - kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i
frågor om bevarande av naturtyper och mångfalden av arter samt användning av genteknik.
B3.1.2 - kunna med historiska exempel
beskriva hur kunskaper i biologi har bidragit
till förbättringen av våra levnadsvillkor samt
hur de har missbrukats.
B3.2.1 - kunna föra diskussioner om sexualitet
och samlevnad och därvid visa respekt för
andras ståndpunkter och för olika
samlevndasformer.
B3.2.2 - kunna föra diskussioner om
betydelsen av regelbunden motion och
goda hälsovanor.

Med fokus på matematik och naturvetenskap 87

Tabell A.4a En sammanställning av de ämnesinnehållsrelaterade målformuleringarna i
kursplan 2000 i NO/fysik i det nionde skolåret
Fysik

Skolan skall i sin undervisning
i fysik sträva mot att eleven

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det
nionde skolåret.
Eleven skall

beträffande natur och människa
F1.1

- utvecklar kunskap om energi
och energiformer, energiomvandlingar och energikvalitet samt
samhällets energiförsörjning.

F1.1.1 -ha kunskap om olika energiformer
och energiomvandlingar samt vid tekniska
tillämpningar miljö-, resurs- och
säkerhetsaspekter.

- utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp
inom områdena…
- … mekanik
- .., värme …

F1.2.2 - ha kunskap om tryck, värme och
temperatur i sammanhang med materiens
olika former.

- .., akustik, …

F1.2.3 - ha insikt i hur ljud skapas, utbreder
sig och kan registreras.

- …, elektricitetslära och
magnetism, ...

F1.2.4 - ha kunskap om principerna för den
elektriska kretsen och känna till begrepp som
ström, spänning, elektrisk energi och effekt
samt om olika sätt att generera elektrisk ström.

- ..., optik, ...

F1.2.5 - ha insikt i hur ljus utbreder sig,
reflekteras och bryts samt hur ögat kan
uppfatta ljus.

F1.2

F1.2.6 - ha inblick i några tillämpningar av
fysikinom exempelvis medicin, kommunikation
och informationsteknik.
- … samt atom och kärnfysik,
F1.3

- utvecklar kunskap om olika
sorts strålning och dess
växelverkan med materia
och levande organismer.

F1.4

- utvecklar kunskap om fysikens
världsbild utgående från astronomi och kosmologi.
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F1.2.7 - ha insikt i materiens uppbyggnad
av elementarpartiklar och atomer.

F1.4.1 - ha insikt i universums uppbyggnad och
om hur denna kunskap utvecklats genom tiderna.
F1.4.2 – ha kunskap om vårt solsystem
samt om stjärnor och deras utveckling.

Med fokus på matematik och naturvetenskap

Tabell A.4b En sammanställning av de ämnesinnehållsrelaterade målformuleringarna i
kursplan 2000 i NO/fysik i det nionde skolåret
Fysik

Skolan skall i sin undervisning
i fysik sträva mot att eleven

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det
nionde skolåret.
Eleven skall

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

F2.1

F2.2

N2.1

- utvecklar sin kunskap om den
fysikaliska vetenskapens kunskapsbildande metoder, särskilt
vad gäller formulering av hypoteser samt mätningar, observationer och experiment.
- utvecklar kunskap om växelspelet mellan undersökningar
och experiment å ena sidan och
utveckling av begrepp, modeller
och teorier å den andra.
- utvecklar insikten att naturvetenskap är en specifik mänsklig verksamhet tillhörande vårt kulturarv.

F2.1.1 - kunna genomföra mätningar,
observationer och experiment samt ha
insikt i hur de kan utformas.

F2.2.1 - kunna med hjälp av exempel belysa
hur fysikens upptäckter har påverkat vår
kultur och världsbild.

beträffande kunskapens användning
F3.1

- utvecklar sin förmåga att göra
kvantitativa, kvalitativa och estetiska bedömningar av konsekvenser
av mänskliga verksamheter och
olika tekniska konstruktioner från
miljö-, energi- och resurssynpunkt.

F3.2

- utvecklar sin förmåga att använda
fysikkunskaper samt etiska och
estetiska argument i diskussioner
om konsekvenser av fysikens
tillämpningar i samhället.

F3.3

F3.1.1 - kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i
frågor om fysikens tillämpningar i samhället
och i tekniska anordningar som förekommer
i elevens vardag,
F3.2.1 - kunna med historiska exempel beskriva
hur kunskaper i fysik har bidragit till förbättring
av våra levnadsvillkor, samt ge exempel på
hur den har missbrukats
F3.2.2 - kunna föra diskussioner om resursanvändning i privatlivet och i samhället.
F3.3.1 - ha inblick i hur experiment utformas
och analyseras utifrån teorier och modeller.
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Tabell A.5a En sammanställning av de ämnesinnehållsrelaterade målformuleringarna i
kursplan 2000 i NO/kemi i det nionde skolåret
Kemi

K1.1

Skolan skall i sin undervisning
i kemi sträva mot att eleven

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det
nionde skolåret.
Eleven skall
beträffande natur och människa

- utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar
och kemiskt tekniska produkter
av betydelse för vardagslivet.

K1.2

- utvecklar kunskap om
omvandlingar vid kemiska
reaktioner.

K1.3

- utvecklar kunskap om atomens
byggnad och kemisk bindning
som förklaringsmodell
för kemiska processer.

K1.4

- få inblick i äldre tiders kemiska
tänkande och kunnande.

K1.5

- utvecklar förståelse av
materiens oförstörbarhet,
omvandlingar, kretslopp
och spridning.

90

K1.1.1 – ha kunskap om några grundämnen,
kemiska föreningar och kemiskt-tekniska
produkter.

K1.2.1 – ha kunskap om egenskaper hos luft
och dess betydelse för kemiska processer
som korrosion och förbränning.

K1.5.1 – ha kunskap om de viktigaste kretsloppen i naturen samt kunna beskriva några spridningsprocesser för materia i luft, vattenoch mark.
K1.5.2 – ha kunskap om vattnets egenskaper
och kunna beskriva dess roll som lösningsmedel
och som transportmedel i mark och växter.
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Tabell A.5b En sammanställning av de ämnesinnehållsrelaterade målformuleringarna i
kursplan 2000 i NO/kemi i det nionde skolåret
Kemi

Skolan skall i sin undervisning
i kemi sträva mot att eleven

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det
nionde skolåret.
Eleven skall

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

K2.1

K2.2

- utvecklar kunskap om hur
kemiska experiment bygger på
begrepp och modeller och hur
dessa kan utvecklas genom
experimenterande.
- utvecklar kunskap om hur
kemin påverkat våra materiella
livsvillkor och vår kulturs
världsbild.

K2.1.1 - kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur
de kan utformas.
K.2.1.2 - kunna genomföra experiment utifrån
en hypotes och formulera resultatet.
K2.1.3 - ha inblick i hur experiment utformas
och analyseras utifrån teorier och modeller.
K2.2.1 - kunna med hjälp av exempel belysa
hur kemins upptäckter har påverkat vår kultur
och världsbild.

beträffande kunskapens användning

K3.1

K3.2

- utvecklar kunskap om hur
kemiska teorier och modeller
samt personliga erfarenheter
kan användas föratt behandla
miljö-, säkerhets och
hälsofrågor.

- utvecklar förmåga att använda
kunskaper i kemi samt etiska
och estetiska argument i
diskussioner om konsekvenser
av kemins samhälleliga
tillämpningar.

K3.1.1 - kunna använda resultat av mätningar
och experiment i diskussioner om miljöfrågor.
K3.1.2 - kunna använda såväl kemiska kunskaper som estetiska och etiska argument i
frågor om resursanvändning, föroreningar
och kretslopp.
K3.1.3 - känna till hur man på ett säkert
sätt hanterar vanliga kemikalier och
brandfarliga ämnen.
K3.2.1 - ha kunskaper om industriella
tillämpningar inom kemiområdet.
K.3.2.2 - kunna med hjälp av exempel belysa
hur kemisk kunskap har använts för att
förbättra våra levnads-villkor samt hur
denna kunskap har missbrukats.
K.3.2.3 - kunna föra diskussioner om resursanvändning i privatlivet och i samhället.
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Tabell A.6 Ramverket i PISA
NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN

Naturvetenskapliga metoder
Att känna igen frågor som går att undersöka
vetenskapligt
Att inse vilka observationer som är nödvändiga i
en naturvetenskaplig undersökning
Att dra och utvärdera slutsatser
Att förmedla giltiga slutsatser
Att visa förståelse av naturvetenskapliga begrepp

Naturvetenskapliga begrepp
Naturvetenskapliga
Tillämpningsområden
teman
Materiens uppbyggnad Naturvetenskapen och …
och egenskaper
hälsa och vardagsliv
Atmosfäriska processer
vår jord och miljö
Kemiska och fysikaliska
teknologin
förändringar
Energiomvandlingar
Kraft och rörelse
Form och funktion
Människans biologi
Fysiologiska processer
Biologiska mångfald
Genetik
Ekosystem
Jorden och dess plats i
universum
Geologiska processer
Vardagsliv
Skolans värld
Yrkesliv
Samhället
Vetenskap
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Situationer

MATEMATIK

ÖVERORDNADE ASPEKTER
Matematiska kompetensklasser
Klass 1: Reproduktion, definitioner och
beräkningar
Klass 2: Sammankoppling och integrering i problemlösning
Klass 3: Matematiskt tänkande,
generalisering och förståelse

Matematikens stora idéer
(Tema)
Osäkerhet
Förändring och samband
Rum och form
Kvantitet

UNDERORDNADE ASPEKTER
Matematikens huvudområden
Tal
Mätningar
Överslagsberäkning
Algebra
Funktioner
Geometri
Sannolikhet
Statistik

Situationer

Vardagsliv
Skolans värld
Yrkesliv
Samhället
Vetenskap
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Tabell A.7 Ramverket i TIMSS
NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN

KOGNITIVA DOMÄNER

MATEMATIK

KOGNITIVA DOMÄNER

Faktakunskap

Kunskap om fakta och procedurer

Att komma ihåg,
definiera,
beskriva,
använda apparater och procedurer.

Begreppsförståelse

Att komma ihåg
känna igen och identifiera ekvivalenta
representationer
utföra beräkningar och approximationer
använda instrument och verktyg.

Användning av begrepp

Att illustrera med exempel,
jämföra, kontrastera och klassificera,
representera och modellera
se samband
identifiera, extrahera och tillämpa
information
finna kvantitativa och kvalitativa
lösningar
förklara observationer.

Resonemang och analys
Att analysera, tolka och lösa problem
integrera och syntetisera för att komma
fram till lösningar
ställa hypoteser och göra förutsägelser
utforma och planera undersökningar
samla in, analysera och tolka data
dra slutsatser
generalisera
utvärdera
troliggöra.

Att kunna definitionen
klassificera givna objekt i enlighet med
begreppets innebörd
representera tal och data med modeller
eller grafik
formulera problem eller situationer som
kan beskrivas med en modell
särskilja vilka frågor som kan besvaras
utifrån givna data.

Lösande av rutinproblem
Att för lösande av rutinproblem
välja en effektiv metod eller strategi
ställa upp en lämplig modell
tolka en given matematisk modell
applicera kunskaper om fakta, procedurer och begrepp
verifiera och kontrollera lösningen.

Resonemang
Att för lösande av icke rutinartade problem
ställa hypoteser, härleda och förutsäga
analysera givna data
utvärdera en matematisk idé eller
strategi
generalisera till en utvidgad problemsituation
sammanbinda ny kunskap med
relaterade kunskaper
troliggöra eller bevisa ett påstående.
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Appendix 3. System för kategorisering
Tabell A.8a System för kategorisering av ämnesstoffet i matematik enligt TIMSS.
Matematik
Huvudområde / Delområde

Aritmetik och Taluppfattning: Naturliga tal
M1.1.1

Uppvisa kunskap om positionssystemet och de fyra räknesätten.

M1.1.2

Ta reda på och använda faktorer eller multipler av tal och identifiera primtal.

M1.1.3

Utrycka i allmänna termer och använda principerna för kommutativitet,
associativitet och distributivitet.

M1.1.4

Bestämma värdet av potenser och kvadratrötter i kvadrattal till 144.

M1.1.5

Lösa problem genom att beräkna, uppskatta eller approximera.

Aritmetik och Taluppfattning: Bråk och decimaltal
M1.2.1

Jämföra och storleksordna bråk.

M1.2.2

Jämföra och storleksordna decimaltal.

M1.2.3

Uppvisa kunskap om platsvärde för decimaltal.

M1.2.4

Representera decimaltal och bråk med ord, tal eller modeller (inklusive tallinjer).

M1.2.5

Känna igen och skriva likvärdiga bråk.

M1.2.6

Omvandla bråk till decimaltal och vice versa.

M1.2.7

Relatera operationer med bråk eller decimaltal till situationer och modeller.

M1.2.8

Beräkna med bråk och decimaltal, inklusive användning av kommutativitet,
associativitet och distributivitet.

M1.2.9

Approximera decimaltal för att uppskatta beräkningar.

M1.2.10

Lösa problem som omfattar bråk.

M1.2.11

Lösa problem som omfattar decimaltal.

Aritmetik och Taluppfattning: Heltal
M1.3.1

Representera heltal (positiva och negativa) med hjälp av ord, tal eller
modeller (inklusive tallinjer).

M1.3.2

Jämföra och storleksordna heltal.

M1.3.3

Visa förståelse av addition, subtraktion, multiplikation och division av heltal.

M1.3.4

Beräkna med heltal.

M1.3.5

Lösa problem med heltal.

Aritmetik och Taluppfattning: Förhållande, proportion och procent
M1.4.1

Identifiera och hitta ekvivalenta förhållanden.

M1.4.2

Dela en mängd till ett givet förhållande.

M1.4.3

Omvandla procent till bråk eller decimaltal och vice versa.

M1.4.4

Lösa problem som omfattar procent.

M1.4.5

Lösa problem som omfattar proportioner.
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Tabell A.8b System för kategorisering av ämnesstoffet i matematik enligt TIMSS.
Matematik forts.
Huvudområde / Delområde

Algebra: Mönster
M2.1.1

Utvidga numeriska, algebraiska och geometriska mönster eller sekvenser med
ord, symboler eller diagram; hitta saknade termer.

M2.1.2

Generalisera mönstersamband i en sekvens eller mellan angränsande termer,
eller mellan termens nummer och termen med hjälp av ord eller symboler.

Algebra: Algebraiska uttryck
M2.2.1

Ta reda på summor, produkter och potenser av uttryck som innehåller variabler.

M2.2.2

Fastställa värdet för uttryck med givna numeriska värden av
variabeln/variablerna.

M2.2.3

Förenkla eller jämföra algebraiska uttryck för att fastställa likhet.

M2.2.4

Göra modeller av situationer med hjälp av uttryck.

Algebra: Ekvationer och formler
M2.3.1

Göra beräkningar med formler utifrån givna variabelvärden.

M2.3.2

Använda formler för att besvara frågor om givna situationer.

M2.3.3

Bestämma huruvida ett värde eller värden satisfierar en given ekvation.

M2.3.4

Lösa enkla linjära ekvationer och olikheter och ekvationssystem (två variabler) .

M2.3.5

Skriva linjära ekvationer, olikheter eller ekvationssystem som utgör modeller
för givna situationer.

M2.3.6

Lösa problem med ekvationer eller formler.

Algebra: Samband
M2.4.1

Känna igen ekvivalenta representationer av funktioner som ordnade par,
tabeller, grafer, ord eller ekvationer.

M2.4.2

Med utgångspunkt från en given funktion i en representation, åstadkomma
en annan men likvärdig representation.

M2.4.3

Känna igen och tolka proportionella, linjära och icke-linjära relationer
(inklusive väg-tidgrafer och enkla stegvisa funktioner).

M2.4.4

Skriva eller välja ut en funktion som modell för en given situation.

M2.4.5

Med utgångspunkt från en given graf av en funktion identifiera
attribut såsom skärningspunkter på axlar och intervall där funktionen
ökar, avtar eller är konstant.
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Tabell A.8c System för kategorisering av ämnesstoffet i matematik enligt TIMSS.
Matematik forts.
Huvudområde / Delområde

Mätning: Attribut och enheter
M3.1.1

Välja ut och använda lämpliga standardenheter för att ta reda på mått för
längd, area, volym, omkrets av geometriska figurer, tid, hastighet, densitet,
vinkel, massa/vikt.

M3.1.2

Göra omvandlingar mellan olika måttenheter samt olika förändringshastigheter.

Mätning: Verktyg, tekniker och formler
M3.2.1

Använda standardverktyg för att mäta längd, vikt, tid, hastighet, vinkel och
temperatur i problemsituationer och för att rita sträckor, vinklar och cirklar
i en given storlek.

M3.2.2

Uppskatta längd, omkrets, area, volym, vikt, tid, vinkel och hastighet i tillämpade
uppgifter (t.ex. ett hjuls omkrets, en löpares hastighet).

M3.2.3

Beräkna med mått i tillämpade uppgifter (t ex. addera mått, räkna ut
genomsnittlig hastighet på en resa, räkna ut befolkningstäthet).

M3.2.4

Välja ut och använda lämpliga formler för en rektangels omkrets, en cirkels
omkrets, plana figurers areor (inklusive cirklar), rätblocks ytarea och volym
samt förändringshastighet.

M3.2.5

Räkna ut mått på ojämna eller sammansatta areor genom att täcka med
rutnät eller dela upp och omplacera bitar.

M3.2.6

Ge och tolka information om noggrannhet vid mätningar (t.ex. övre och undre
gräns för en längd som angetts som 8 centimeter till närmsta centimeter).
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Tabell A.8d System för kategorisering av ämnesstoffet i matematik enligt TIMSS.
Matematik forts.
Huvudområde / Delområde

Geometri: Linjer och vinklar
M4.1.1

Klassificera vinklar som spetsiga, räta, trubbiga, komplementoch supplementvinklar.

M4.1.2

Komma ihåg samband för vinklar i en punkt, sidovinklar, vertikalvinklar,
vinklar där en transversal skär parallella linjer samt rätvinklighet.

M4.1.3

Känna till och använda egenskaper hos bisektriser och mittpunktsnormaler.

Geometri: Två och tredimensionella former
M4.2.1

Känna till egenskaper hos geometriska figurer: trianglar, (oliksidiga, likbenta,
liksidiga, rätvinkliga) och fyrhörningar (oliksidiga, trapetsoid, parallellogram,
rektangel, romb, kvadrat)

M4.2.2

Använda egenskaper hos välbekanta geometriska figurer i en sammansatt figur
för att dra slutsatser om egenskaper hos den sammansatta figuren.

M4.2.3

Känna till egenskaper hos andra polygoner (regelbunden femhörning,
sexhörning, åtthörning, tiohörning).

M4.2.4

Konstruera eller rita trianglar och rektanglar i angivna storlekar.

M4.2.5

Tillämpa geometriska egenskaper för att lösa rutinmässiga och
icke-rutinmässiga problem.

M4.2.6

Använda Pythagoras sats (inte bevis) för att lösa problem (t.ex. räkna ut en sidas
längd i en rätvinklig triangel givet längden på de övriga två sidorna; eller med
längden på tre sidor givna i en triangel avgöra om triangeln är rätvinklig).

Geometri: Kongruens och likformighet
M4.3.1

Identifiera kongruenta trianglar och deras motsvarande mått.

M4.3.2

Identifiera kongruenta fyrhörningar och deras motsvarande mått.

M4.3.3

Beakta villkoren för kongruens för att bestämma om trianglar med
angivna motsvarande mått (åtminstone tre) är kongruenta.

M4.3.4

Identifiera likformiga trianglar och känna till deras egenskaper.

M4.3.5

Använda kongruens för att lösa problem.

M4.3.6

Använda likformighet i matematiska och praktiska problemsituationer.

Geometri: Läge och rumsliga samband
M4.4.1

Beskrivning av punkters läge med hjälp av tallinjer, koordinatsystem, kartor.

M4.4.2

Använda ordnade par, ekvationer, skärningspunkter med koordinataxlar,
skärningspunkter mellan linjer samt lutning för att lokalisera punkter och
linjer i det rätvinkliga koordinatplanet.

M4.4.3

Känna igen förhållanden mellan tvådimensionella och tredimensionella figurer
när de förevisas som nät och olika tvådimensionella avbildningar av
tredimensionella figurer.

Geometri: Symmetri och omvandlingar
M4.5.1

Känna igen linje- och rotationssymmetri för tvådimensionella figurer.

M4.5.2

Rita tvådimensionella symmetriska figurer.

M4.5.3

Känna igen eller uppvisa i skisser förflyttning, spegling, rotation och förstoring.

M4.5.4

Använda omvandlingar för att förklara eller fastställa geometriska egenskaper.
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Tabell A.8e System för kategorisering av ämnesstoffet i matematik enligt TIMSS.
Matematik forts.
Huvudområde / Delområde

Statistik: Datainsamling och strukturering
M5.1.1

Passa ihop en datamängd eller datapresentation med lämpliga karakteristika
för situationer eller sammanhang (t.ex. månatlig försäljning av en produkt
under ett år).

M5.1.2

Strukturera en datamängd efter en eller flera egenskaper med hjälp av ett
frekvensdiagram, tabell eller graf.

M5.1.3

Känna igen och beskriva möjliga felkällor när man samlar in och strukturerar
data (t.ex. bias, olämplig gruppering).

M5.1.4

Välja ut den lämpligaste datainsamlingsmetoden (t.ex. intervjuundersökning,
experiment, enkät) för att besvara en given fråga och motivera valet.

Statistik: Datapresentation
M5.2.1

Utläsa data ur diagram, tabeller, piktogram, stapeldiagram, cirkeldiagram
och linjediagram.

M5.2.2

Presentera data med hjälp av diagram, tabeller, piktogram, stapeldiagram,
cirkeldiagram och linjediagram.

M5.2.3

Jämföra och passa ihop olika framställningar av samma data.

Statistik: Datatolkning
M5.3.1

Jämföra utmärkande drag hos datamängder med hjälp av medelvärde, median,
variationsbredd* och spridningsmönster* (i allmänna termer).

M5.3.2

Tolka datamängder (t.ex. dra slutsatser, göra förutsägelser och uppskatta värden
mellan och bortom givna data).

M5.3.3

Utvärdera tolkningar av data med avseende på tolkningens korrekthet och
fullständighet.

M5.3.4

Använda och tolka datamängder för att besvara frågor.

Statistik: Osäkerhet och sannolikhet
M5.4.1

Bedöma sannolikheten för en händelse som säker, mer sannolik, lika
sannolik, mindre sannolik eller omöjlig.

M5.4.2

Använda data från experiment för att uppskatta sannolikheter för positiva resultat.

M5.4.3

Använda problemvillkor för att beräkna teoretisk sannolikhet för möjliga resultat.
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Tabell A.9 System för kategorisering av innehållet i NO enligt TIMSS
NO
Huvudområde / Delområde

Biologi
Biologi: Sorter, kännetecken hos och klassificering av levande organismer
S1.1.1

Uppge de utmärkande drag som används för att skilja på de stora taxonomiska
grupperna och organismerna inom dessa grupper, och klassificera organismer
med utgångspunkt från en mängd olika fysiska och beteendemässiga särdrag.

Biologi: Organismers struktur, funktion och livsprocesser
S1.2.1

Lokalisera viktiga organ i människokroppen; identifiera beståndsdelarna i
organsystem; och söka likheter/skillnader mellan organ och organsystem
hos människor och andra organismer

S1.2.2

Relatera organs och organsystems struktur och funktion till de grundläggande
biologiska processerna som krävs för att upprätthålla liv (sinnes-, matsmältnings-,
skelett-/muskulära, blodomlopps-, nerv-, andnings-, fortplantningssystem).

S1.2.3

Förklara hur biologiska funktioner svarar på specifika externa/interna
förändringar och därigenom arbetar för att upprätthålla stabila kroppsliga tillstånd
(t.ex. svettas i värme, skaka i kyla, ökad hjärtfrekvens vid kroppsansträngning).

Biologi: Celler och deras funktioner
S1.3.1

Beskriva den cellulära sammansättningen hos alla levande organismer (både
encelliga och flercelliga), och uppvisa kunskap om att celler utför livsfunktioner
och genomgår celldelning under tillväxt/reparation i organismer, och att
vävnader, organ och organsystem är uppbyggda av grupper av celler med
specialiserade strukturer och funktioner.

S1.3.2

Identifiera cellstrukturer och vissa funktioner hos cellorganeller (cellvägg,
cellmembran, kärna, cytoplasma, kloroplast, mitokondrier, vakuoler) inklusive
en jämförelse mellan växt- och djurceller.

S1.3.3
S1.3.4

Ge en allmän beskrivning av fotosyntesprocessen som äger rum i växtceller
(behovet av ljus, koldioxid, vatten och klorofyll, produktion av näring och
utsläpp av syre).
Beskriva andningsprocessen som äger rum i växt- och djurceller (behovet av
syre, nedbrytning av födoämnen för att producera energi och avge koldioxid).

Biologi: Organismers utveckling och livscykler
S1.4.1

Söka likheter och skillnader mellan hur olika organismer växer och utvecklas
(t.ex. människor, växter, fåglar, insekter).
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Tabell A.9b System för kategorisering av innehållet i NO enligt TIMSS
NO forts.
Huvudområde / Delområde

Biologi: Fortplantning och ärftlighet
S1.5.1

Förklara att fortplantning (könlös eller könlig) sker hos alla levande organismer
och är viktig för artens överlevnad; söka likheter och skillnader mellan
biologiska processer i könlös och könlig fortplantning i allmänna termer (t.ex.
celldelning för att åstadkomma en identisk avkomma jämfört med en förening
av ägg och spermie från kvinnliga/manliga föräldrar för att åstadkomma en
avkomma som är lik men inte identisk med någon av föräldrarna); uppge
fördelar och nackdelar med respektive typ av fortplantning.

S1.5.2

Relatera arv av egenskaper till överföringen av genetiskt material som finns i
förälderns/föräldrarnas celler till deras avkomma; skilja mellan nedärvda
egenskaper från fysiska/beteendemässiga drag som är förvärvade/inlärda.

Biologi: Mångfald, anpassning och naturligt urval
S1.6.1
S1.6.2

Relatera olika arters överlevnad/utdöende till variation i
fysiska/beteendemässiga egenskaper i en population och reproduktiv framgång
i föränderliga miljöer.
Uppvisa kunskap om den relativa tid viktiga grupper av organismer har funnits
på jorden (t.ex. människor, reptiler, fiskar, växter); beskriva hur likheter och
skillnader bland levande arter och fossiler vittnar om de förändringar som sker i
levande organismer över tid.

Biologi: Ekosystem
S1.7.1

Uppvisa kunskap om energiflödet i ett ekosystem (den roll som fotosyntes,
cellandning och lagring av näringsämnen/energiprodukter i organismer spelar);
identifiera olika organismer som producenter, konsumenter och nedbrytare;
rita/tolka näringspyramider eller schematiska näringsvävar.

S1.7.2

Beskriva organismers roll i kretsloppen av material vid jordytan (t.ex.
syre/koldioxid, vatten) och nedbrytningen av organismer och återanvändningen
av grundämnen i miljön.

S1.7.3

Diskutera det ömsesidiga beroendet mellan populationer av organismer i ett
ekosystem när det gäller effekter av konkurrens och predation; identifiera
faktorer som kan begränsa populationens storlek (t.ex. sjukdom, rovdjur,
födotillgångar, torka); förutsäga effekter av förändringar i ett ekosystem (t.ex.
klimat, vattentillgång, födotillgången, populationsförändringar, migration) på de
tillgängliga resurserna och balansen mellan populationer.

Biologi: Människans hälsa
S1.8.1
S1.8.2

Beskriva orsaker till vanliga smittsamma sjukdomar, infektionsmekanismer,
förebyggande åtgärder och betydelsen av kroppens naturliga motstånd
(immunitet) och läkningsförmåga.
Förklara betydelsen av kost, hygien, motion och livsstil för att bibehålla hälsa
och förebygga sjukdom (t.ex. hjärtsjukdom, diabetes, hudcancer, lungcancer);
identifiera kostens näringskällor och näringsämnenas roll i hälsosam kost
(vitaminer, mineraler, proteiner, kolhydrater, fetter).
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Tabell A.9c System för kategorisering av innehållet i NO enligt TIMSS
NO forts.
Huvudområde / Delområde

Kemi
Kemi: Klassificering och sammansättning av materia
S2.1.1

Klassificera/jämföra ämnen med utgångspunkt från typiska fysikaliska egenskaper
som kan påvisas eller mätas (t.ex. täthet, ledningsförmåga för värme/elektricitet,
löslighet, smält-/kokpunkt, magnetiska egenskaper).

S2.1.2

Känna till att ämnen kan grupperas enligt liknande kemiska och fysikaliska
egenskaper; beskriva egenskaper som skiljer metaller från andra vanliga ämnen
(icke-metaller).

S2.1.3

Skilja mellan rena ämnen (grundämnen och föreningar) och blandningar (homogena
och heterogena) utifrån hur de bildas och är sammansatta samt ge/identifiera
exempel på var och en (fast, flytande, gas).

S2.1.4

Välja ut/beskriva fysikaliska metoder för att separera beståndsdelarna i en blandning
(t.ex. filtrering, destillering, sedimentering, magnetisk separation, flotation, upplösning).

S2.1.5

Definiera lösningar med avseende på ämne(n) (fast, flytande eller gas) som upplösts
i lösningsmedel; tillämpa kunskap om förhållandet mellan koncentration/utspädning
och mängden upplöst ämne/lösningsmedel och effekten av faktorer som temperatur,
omrörning och partikelstorlek.

Kemi: Struktur i materiens beståndsdelar
S2.2.1

Beskriva materiens struktur med avseende på partiklar, omfattande molekyler som
kombinationer av atomer och atomer som sammansatta av subatomära partiklar
(elektroner som omger en kärna av protoner och neutroner).omrörning och partikelstorlek.

Kemi: Vattnets egenskaper och användning
S2.3.1

Identifiera vatten som en förening med molekyler som består av en syreatom och två
väteatomer; relatera vattnets uppförande/användning till dess fysikaliska egenskaper (t.ex. smältpunkt och kokpunkt, förmåga att lösa upp många ämnen, värmeegenskaper, utvidgning vid frysning).
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Tabell A.9d System för kategorisering av innehållet i NO enligt TIMSS
NO forts.
Huvudområde / Delområde

Kemi forts.
Kemi: Syror och baser
S2.4.1

Jämför egenskaper hos och användning av vanliga syror och baser (syror smakar surt
och reagerar med metaller; baser smakar vanligtvis bittert och känns glatta; starka
syror och baser är frätande; både syror och baser är vattenlösliga och reagerar med
indikatorer genom att åstadkomma olika färgförändringar; syror och baser neutraliserar varandra).

Kemi: Kemiska förändringar
S2.5.1

Skilja kemiska från fysikaliska förändringar med avseende på ombildn+B86ing
(reaktion) av en eller flera ämnen (reaktanter) till olika ämnen (produkter); ge stöd för
att en kemisk förändring har ägt rum utifrån vanliga exempel (t.ex. temperaturförändring, gasproduktion, färgförändring, ljusutstrålning).

S2.5.2

Känna till att fastän materia ändrar form vid kemisk förändring bevaras dess totala
mängd.

S2.5.3

Känna till behovet av syre vid vanliga oxideringsreaktioner (förbränning, rostbildning);
jämföra den relativa tendensen hos välkända ämnen att genomgå dessa förändringar (t.ex. förbränning av bensin jämfört med vatten, korrosion på stål jämfört med
aluminium).

S2.5.4

Uppvisa insikt om att vissa kemiska reaktioner avger medan andra absorberar
värme/energi; klassificera välkända kemiska omvandlingar efter om de avger eller
absorberar värme/energi (t.ex. förbränning, neutralisering, kokning/stekning).
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Tabell A.9e System för kategorisering av innehållet i NO enligt TIMSS
NO forts.
Huvudområde / Delområde

Fysik
Fysik: Fysikaliska tillstånd och förändringar av materia
S3.1.1

Använda kunskaper om hur partiklar rör sig och avståndet mellan dem för att förklara
skillnader beträffande de fysikaliska egenskaperna hos fasta ämnen, vätskor och
gaser (volym, form, täthet, hoptryckbarhet)

S3.1.2

Beskriva processerna smältning, frysning, förångning och kondensering som
tillståndsförändringar som beror på tillförsel eller borttagande av värme/energi;
relatera hastigheten/omfattningen av dessa förändringar till vanliga fysikaliska
faktorer (ytarea, upplösta ämnen, temperatur, höjd/tryck).

S3.1.3

Uppvisa insikt om ämnens smält-/kokpunkt; förklara varför temperaturen förblir
konstant under fasförändringar (smältning, kokning, frysning).

S3.1.4

Illustrera insikt om att materia (massa) bevaras under välbekanta fysikaliska
förändringar (t.ex.tillståndsförändring, upplösning av fasta ämnen, värmeexpansion)

Fysik: Energityper, -källor och -omvandlingar
S3.2.1

Identifiera olika former av energi (t.ex. mekanisk, ljus, ljud, elektrisk, termisk,
kemisk); beskriva enkla energiomvandlingar (t.ex. förbränning i en motor för att
förflytta en bil, elektrisk energi att driva en lampa, vattenkraft, förändringar mellan
lägesenergi och rörelseenergi); och tillämpa kunskap om energiprincipen.

Fysik: Värme och temperatur
S3.3.1

Relatera värme till överföring av energi från ett föremål med hög temperatur till ett
med lägre temperatur; jämför den relativa värmeledningsförmågan hos olika material
och söka likheter och skillnader mellan metoder för värmeöverföring (ledning,
strömning och strålning).

S3.3.2

Förklara värmeutvidgning med avseende på förändring av volym och/eller tryck (t.ex.
termometrar, ballonger).

S3.3.3

Relatera temperatur och förändringar i volym och/eller tryck till partiklars
rörelse/hastighet.

Fysik: Ljus
S3.4.1

Beskriva/identifiera några av ljusets grundläggande egenskaper/beteenden
(utstrålning från en källa genom olika media; ljusets hastighet i jämförelse med
ljudets; reflektion, brytning (böjning), absorbtion och utstrålning av olika material;
uppdelning av vitt ljus i dess ingående färger genom prismor och andra spridande
media).

S3.4.2

Relatera föremåls utseende/färg till egenskaperna hos reflekterat/absorberat ljus.

S3.4.3

Lösa praktiska problem som omfattar reflexion av ljus från plana speglar och
bildandet av skuggor; använda/tolka stråldiagram för att identifiera ljusets väg och
lokalisera reflekterade/projicerade bilder.
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Tabell A.9f System för kategorisering av innehållet i NO enligt TIMSS
NO forts.
Huvudområde / Delområde

Fysik forts.
Fysik: Ljud och vibration
S3.5.1

Förklara hur ljud med varierande styrka (intensitet) och tonhöjd produceras genom
vibrationer med olika egenskaper (amplitud, frekvens*); känna till att ljud sänds ut,
bort från en källa, genom olika material och kan reflekteras av ytor.

Fysik: Elektricitet och magnetism
S3.6.1

Beskriva strömflödet i en elektrisk krets; rita/identifiera diagram som föreställer
fullständiga kretsar (serie- och parallellkopplade); klassificera material som
elektriska ledare eller isolatorer; och känna till att det finns ett samband mellan
ström och spänning i en krets.

S3.6.2

Uppvisa kunskaper om permanenta magneters egenskaper och effekterna av
magnetisk kraft; identifiera väsentliga drag hos och praktisk användning av
elektromagneter.

Fysik: Krafter och rörelse
S3.7.1

Beteckna ett föremåls rörelse i termer av dess läge, riktning och hastighet inom en
given referensram; beräkna hastighet utifrån tid och avstånd med hjälp av standardenheter; och använda/tolka information i sträcka-tidgrafer.

S3.7.2

Beskriva typer av krafter (t.ex. vikt som en kraft på grund av tyngdkraften, kontaktkraft, flytkraft, friktion); förutsäga eventuella ändringar av ett föremåls rörelse utifrån
de krafter som påverkar det; uppvisa grundläggande kunskaper om enkla maskiners
arbete och funktion (t.ex. hävstänger) med hjälp av vanliga exempel.

S3.7.3

Förklara observerbara fysikaliska fenomen vad beträffar densitetsskillnader (t.ex.
flytande/sjunkande föremål, stigande ballonger, islager).

S3.7.4

Uppvisa kunskap om effekter som har samband med tryck (t.ex. lufttryck som en
funktion av höjd, tryck i hav som en funktion av djup, tecken på gastryck i ballonger,
spridning av kraft över en stor/liten yta, vätske- och gasnivåer).
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Tabell A.9g System för kategorisering av innehållet i NO enligt TIMSS
NO forts.
Huvudområde / Delområde

Geovetenskap
Geovetenskap: Jordens struktur och ytformer
S4.1.1

Uppvisa kunskap om struktur och fysiska drag hos jordskorpan, jordmanteln och
kärnan; använda/tolka topografiska kartor; beskriva bildandet, särdrag hos och/eller
användningen av jord, mineraler och enkla bergarter.

S4.1.2

Jämföra vattnets fysiska tillstånd, rörelse, sammansättning och relativa fördelning på
jorden (t.ex. hav, floder, grundvatten, glaciärer, polarisar, moln).

S4.1.3

Veta att jordatmosfären är en blandning av gaser och identifiera den relativa
mängden av dess huvudkomponenter; relatera förändringar i atmosfäriska förhållanden (temperatur, tryck, sammansättning) till höjd.

Geovetenskap: Jordens processer, kretslopp och historia
S4.2.1

Uppvisa kunskap om de generella processerna i bergarternas kretslopp
(vittring/erosion, avlagring, värme/tryck, smältning/avkylning, lavaflöde) som
resulterar i kontinuerlig bildning av vulkanisk, metamorf och sedimentär berggrund.

S4.2.2

Visa i diagram/beskriv stegen i vattnets kretslopp på jorden (förångning, kondensering och nederbörd), med hänvisning till solen som energikällan och molnrörelsernas
och vattenflödets roll i cirkulationen och förnyelsen av färskvatten på jordytan.

S4.2.3

Tolka väderdata/kartor och relatera förändrade vädermönster till globala och lokala
faktorer när det gäller temperatur, tryck, nederbörd, vindhastighet/vindriktning,
molntyper/molnbildning, och lågtrycksryggar.

S4.2.4

Jämföra årstidsklimat i de större regionerna på jorden, med hänsyn till effekter av
breddgrad, höjd över havet och geografi (t.ex. berg och hav); identifiera/beskriv långoch kortsiktiga klimatförändringar (t.ex. istider, tendenser till global uppvärmning,
vulkanutbrott, ändringar i havsströmmar).

S4.2.5

Identifiera/beskriva fysiska processer och större geologiska händelser som har
inträffat under miljarder år (t.ex. vittring, erosion, avlagring, vulkanisk aktivitet,
jordbävningar, bildandet av berg, plattrörelser, kontinentaldrift); förklara bildandet av
fossiler och fossila bränslen.

Geovetenskap: Jorden i solsystemet och i universum
S4.3.1

Förklara fenomen på jorden (dag/natt, tidvatten, år, månfaser, förmörkelser, årstider
på det norra/södra halvklotet, solens, månens, planeternas och stjärnbildernas
utseende) vad beträffar de relativa rörelserna, avstånden och storlekarna på jorden,
månen och anda himlakroppar i och utanför solsystemet.

S4.3.2

Känna igen gravitationens roll i solsystemet (t.ex. tidvatten, hålla planeterna och
månarna i omloppsbana, dra oss till jordens yta).

S4.3.3

Söka likheter och skillnader mellan jordens fysiska särdrag och månens och andra
planeters (t.ex. atmosfär, temperatur, vatten, avstånd från solen, tid för
omlopp/rotation, förmåga att upprätthålla liv).

S4.3.4

Känna igen solen som en "genomsnittlig" stjärna och veta att det finns miljarder
andra stjärnor i universum utanför och mycket långt bort från jordens solsystem.
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Tabell A.9h System för kategorisering av innehållet i NO enligt TIMSS
NO forts.
Huvudområde / Delområde

Miljökunskap
Miljökunskap: Befolkningsförändringar
S5.1.1

Analysera trender i mänsklig befolkning och urskilja att världens befolkning växer i
ökande takt och jämföra befolkningsfördelningen, tillväxttakten och konsumtionen
av/tillgången på resurser i olika regioner.

S5.1.2

Diskutera effekter av befolkningstillväxt på miljön (t.ex. användning av naturresurser,
tillgång/efterfrågan på mat, hälsa, tillgång/efterfrågan på vatten, tillväxt av
städer/förorter, användning/exploatering av mark, jakt/fiske).

Miljökunskap: Användning och bevarande av naturresurser
S5.2.1

Känna till vanliga exempel på förnyelsebara och icke-förnyelsebara resurser;
diskutera fördelar och nackdelar med olika typer av energikällor (t.ex. fossila
bränslen, ved, sol, vind, geotermiska, kärnkraft, vattenkraft, kemiska batterier) och
beskriva metoder för miljövård och avfallshantering (t.ex. återvinning/ återanvändning, användning av biologiskt nedbrytbara material).

S5.2.2

Relatera effekter av människans användning av land/jordresurser (t.ex. jordbruk,
djuruppfödning, gruvdrift, skogsavverkning) till metoder som används inom lantbruk
och markanvändning (t.ex. växelbruk, terrassanläggning/konturjordbruk, gödning,
bevattning, skadedjursbekämpning, hantering av betesmarker,
uppodling/återanvändning, återplantering av skog).

S5.2.3

Diskutera faktorer som hör samman med tillgången/efterfrågan av färskvatten och
användningen av vattenresurser (t.ex. förnyelsebar men begränsad tillgång på
färskvatten, rening, avsaltning, bevattning, vattenbehandling/återanvändning,
bevarande, användning av dammar, fiskemetoder).

Miljökunskap: Förändringar i miljön
S5.3.1

Diskutera sätt på vilka mänskliga aktiviteter kan både bidra till och hjälpa till att lösa
miljöproblem, inklusive effekter på ekosystem på både kort och lång sikt; beskriva
källor, effekter och sätt att förebygga/reducera föroreningar av luft, vatten och mark;
och förklara vetenskapens och teknikens roll när det gäller att göra något åt
miljöfrågor.

S5.3.2

Relatera några globala miljöproblem till deras möjliga orsaker och/eller effekter (t.ex.
global uppvärmning, surt regn, uttunning av ozonlagret, skogsskövling, ökenspridning); presentera sätt på vilka vetenskap och teknik kan användas för att åtgärda
dessa problem.

S5.3.3

Beskriva några naturkatastrofer och deras inverkan på människor, djurliv och miljön
vad beträffar förändringar av habitat, resurser, näringsvävar och livscykler (t.ex.
jordbävningar, jordskred, skogsbränder, vulkanutbrott, översvämningar, oväder).
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Appendix 4. Resultat
Tabell A.10 Fördelning av matematikuppgifter och lösningsproportioner (p) utifrån typ av
svar.
Matematik
Svarstyp

Kod

NU
Andel p

PISA
Andel p

TIMSS
Andel p

Sant/Falskt
Flerval
Långsvar
- med att rita
Kortsvar
- med att rita
Totalt antal

CMC
MC
OCR
OCR_r
SR
SR_r
Totalt

0%
14%
0%
0%
81%
5%
21

15%
20%
23%
1%
41%
0%
86

1%
66%
4%
1%
26%
3%
194

0,58

0,57
0,88
0,59

0,70
0,58
0,35
0,41
0,57
0,54

0,60
0,54
0,20
0,34
0,39
0,48
0,49

Tabell A.11 Fördelning av NO-uppgifter och lösningsproportioner (p) utifrån typ av svar.
NO
Svarstyp

Kod

NU
Andel p

PISA
Andel p

TIMSS
Andel p

Sant/Falskt
Flerval
Långsvar
- med att rita
Kortsvar
- med att rita
Totalt antal

CMC
MC
OCR
OCR_r
SR
SR_r
Totalt

32%
19%
43%
0%
5%
0%
37

20%
37%
40%
0%
0%
3%
35

2%
56%
32%
1%
6%
2%
194

0,26
0,29
0,20
0,19
0,24

0,72
0,64
0,45

0,17
0,56

0,69
0,60
0,40
0,24
0,50
0,57
0,52

Tabell A.12 Fördelning av uppgifter i matematik utifrån graden av verklighetsknytning.
Matematik
Uppgiften ...

NU

PISA

TIMSS

Ej verklighetsanknuten
Endast situationen
Både situation och fråga
Totalt

15
2
4
21

2
42
42
86

90
56
48
194

Tabell A.13 Fördelning av uppgifter i NO utifrån graden av verklighetsknytning.
Matematik

Antal

Beräkning

Resonemang

NU-03
PISA 2003
TIMSS 2003

21
86
194

38%
27%
26%

0%
23%
19%
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Tabell A.14 Matematikprovens täckning av delområden uttryckt som andel moment  
som representeras av minst en uppgift (angivet i procent av antalet moment
som ingår i delområdet).
MATEMATIK
Huvudområde
Aritmetik
och Taluppfattning:

Algebra:

Mätning:

Geometri:

Statistik:

Delområde

NU

Naturliga tal (5)*
Bråk och decimaltal (11)
Heltal (5)
Förhållande, proportion och procent (5)

40
45
40

Mönster (2)
Algebraiska uttryck (4)
Ekvationer och formler (6)
Samband (5)

25
17

Attribut och enheter (2)
Verktyg, tekniker och formler (6)

50
50

Linjer och vinklar (3)
Två och tredimensionella former (6)
Kongruens och likformighet (6)
Läge och rumsliga samband (3)
Symmetri och omvandlingar (4)

PISA TIMSS
20
18
20
40

80
100
20
100

100
50
60

100
100
67
40

50

100
83

33
25

100
67
50
67
50

67
75
100

100
100
100

33

Datainsamling och strukturering (4)
Datapresentation (3)
Datatolkning (4)
Osäkerhet och sannolikhet (3)

Tabell A.15 Fördelning på mål att sträva mot av uppgifter i matematik i NU-03, PISA
2003 och TIMSS 2003 och av innehållet i en vald läroboksserie.
Lärobok
år 7-9
% sid.

Mål
M1. Taluppfattning
M2. Aritmetik
M3. Mätningar
M4. Geometri
M5. Statistik
M6. Sannolikhetslära
M7. Algebra
M8. Funktioner
Totalt

108

11
24
20
11
9
2
17
5
100

NU-03
PISA 2003
% uppgifter % uppgifter
23
38
28
0
0
0
9
0
21

1
31
4
15
18
8
9
8
98
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Lärobok
år 7-8 TIMSS 2003
% sid.
% uppgifter
15
23
27
6
12
0
18
0
100

7
21
15
14
10
4
22
2
97

Tabell A.16 Fördelning av uppgifter i matematik i NU, PISA och TIMSS 2003 utifrån om
uppgiftens besvarande förutsätter beräkning och/eller resonemang.
Matematik

Antal

Beräkning

Resonemang

NU
PISA
TIMSS

21
86
194

38%
27%
26%

0%
23%
19%

Tabell A.17 NO-provens täckning i NU03, PISA 2003 och TIMSS 2003 av delområden
uttryckt som andel moment som representeras av minst en uppgift (angivet
i procent av antalet moment som ingår i delområdet enligt kategoriseringssystemet).
NATURORIENTERANDE ÄMNEN
Huvudområde Delområde
Biologi

NU

Sorter, kännetecken hos och klassificering av
levande organismer (1)
Organismers struktur, funktion och livsprocesser (3)
Celler och deras funktioner (4)
Organismers utveckling och livscykler (1)
Fortplantning och ärftlighet (2)
Mångfald, anpassning och naturligt urval (2)
Ekosystem (3)
Människans hälsa (2)

PISA TIMSS
100%

33%
25%

67%

100%
50%
33%

67%
50%

67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Kemi

Klassificering och sammansättning av materia (5) 20%
Struktur i materiens beståndsdelar (1)
100%
Vattnets egenskaper och användning (1)
Syror och baser (1)
100%
Kemiska förändringar (4)
75%

Fysik

Fysikaliska tillstånd och förändringar av materia (4) 100%
Energityper, -källor och -omvandlingar (1)
100%
Värme och temperatur (3)
Ljus (3)
67%
Ljud och svängningar (1)
Elektricitet och magnetism (2)
Kraft och rörelse (4)

50%
25%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Jordens struktur och fysiska ytformer (3)
Jordens processer, kretslopp och historia (5)
Jorden i solsystemet och i universum (4)**

20%
25%

100%
100%
100%

67%

100%
100%
100%

Geovetenskap

Miljökunskap

Befolkningsförändringar (2)
Användning och bevarande av naturresurser (3)**
Förändringar i miljön (3)**

40%

100%
100%
100%
100%
75%

* Antal moment i delområdet enligt den valda taxonomin anges inom parentes.
** Delområdet ingår i NO enligt kursplanerna i biologi, fysik och kemi.
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Tabell A.18 Uppgifternas fördelning på de tre målkategorierna i NO i NU03, PISA 2003
och TIMSS 2003
Mål att sträva mot /Mål att uppnå
Biologi

NV1. Kunskap beträffande natur och människa
NV2. Kunskap beträffande den
naturvetenskapliga verksamheten
NV3. Kunskapens användning
Totalt

Fysik

NV1. Kunskap beträffande natur och människa
NV2. Kunskap beträffande den
naturvetenskapliga verksamheten
NV3. Kunskapens användning
Totalt

Kemi

NV1. Kunskap beträffande natur och människa
NV2. Kunskap beträffande den
naturvetenskapliga verksamheten
NV3. Kunskapens användning
Totalt

Övrigt

Läskunnighet i allmänhet med visst krav på
annan kunskap t.ex. inom SO
Kunskap i geografi / geovetenskap
Totalt
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Antal uppgifter i
NU PISA TIMSS

Tabell A.19a Fördelning av uppgifter i NO utifrån berört mål att sträva mot..
Mål att
sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i …
sträva mot att eleven

NU PISA TIMSS
antal antal antal
12

9

54

olika livsformer och deras betingelser,– utvecklar
kunskap om organismernas samspel med varandra
och med sin omgivning,

5

4

28

B1.3

livets villkor och utveckling och kan se sig själv och
andra livsformer i ett evolutionsperspektiv,

2

3

15

B1.4

pubertetens inverkan på individen,

0

0

0

B1.5

människokroppens byggnad och funktion,

5

2

11

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten
utvecklar kunnande

0

4

4

B2.1

i de olika arbetssätten inom biologin, … hur de
växelspelar med de teoretiska modellerna,

0

3

4

B2.2

om biologins betydelse för människans sätt att
gestalta, bruka och uppleva naturen,

0

1

0

Biologi

beträffande natur och människa utvecklar kunskap
om

B1.1 B1.2

beträffande kunskapens användning utvecklar

0

3

9

B3.1

omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande,

0

3

3

B3.2

förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap och personliga
erfarenheter.

0

3

6
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Tabell A.19b Fördelning av uppgifter i NO utifrån berört mål att sträva mot..
Mål att
sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i …
sträva mot att eleven

Fysik

beträffande natur och människa utvecklar kunskap
om

F1.1

energi och energiformer, energiomvandlingar och
energikvalitet samt samhällets energiförsörjning

F1.2

grundläggande fysikaliska begrepp inom områdena
mekanik, värme, akustik, elektricitetslära och
magnetism, optik, samt atom och kärnfysik,

F1.3
F1.4

NU PISA TIMSS
antal antal antal
13

7

67

2

0

9

11

4

47

olika sorts strålning och dess växelverkan med
materia och levande organismer

0

0

0

fysikens världsbild utgående från astronomi och
kosmologi

0

3

11

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten
utvecklar kunskap om

0

2

6

F2.1

den fysikaliska vetenskapens kunskapsbildande
metoder, särskilt vad gäller formulering av hypoteser
samt mätningar, observationer och experiment.

0

2

6

F2.2

växelspelet mellan undersökningar och experiment å
ena sidan och utveckling av begrepp, modeller och
teorier å den andra,

0

0

0

beträffande kunskapens användning utvecklar sin
förmåga

0

6

0

F3.1

att göra kvantitativa, kvalitativa och estetiska
bedömningar av konsekvenser av mänskliga
verksamheter och olika tekniska konstruktioner från
miljö-, energi- och resurssynpunkt,

0

6

0

F3.2

att använda fysikkunskaper samt etiska och estetiska
argument i diskussioner om konsekvenser av fysikens
tillämpningar i samhället.

0

0

0
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Tabell A.19c Fördelning av uppgifter i NO utifrån berört mål att sträva mot..
Mål att
sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i …
sträva mot att eleven

NU PISA TIMSS
antal antal antal
12

5

38

grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt
tekniska produkter av betydelse för vardagslivet,

2

5

14

K1.2

omvandlingar vid kemiska reaktioner,

7

0

11

K1.3

bindning som förklaringsmodell för kemiska
processer,

3

0

4

K1.4

och få inblick i äldre tiders kemiska tänkande och
kunnande,

0

0

0

K1.5

och utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet,
omvandlingar, kretslopp och spridning,

0

0

9

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten
utvecklar kunskap om

0

2

1

K2.1

hur kemiska experiment bygger på begrepp och
modeller och hur dessa kan utvecklas genom
experimenterande,

0

2

1

K2.2

kemin påverkat våra materiella livsvillkor och vår
kulturs världsbild

0

0

0

Kemi

beträffande natur och människa utvecklar kunskap
om

K1.1

beträffande kunskapens användning utvecklar

0

0

0

K3.1

kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt
personliga erfarenheter kan användas för att
behandla miljö-, säkerhets och hälsofrågor,

0

0

0

K3.2

förmåga att använda kunskaper i kemi samt etiska
och estetiska argument i diskussioner om konsekvenser av kemins samhälleliga tillämpningar.

0

0

0
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Tabell A.20a Fördelningen av uppgifter i NU-03, PISA 2003 och TIMSS 2003 som klassificerats motsvara mål att sträva mot och mål att uppnå i matematik

- ha utvecklat sin taluppfattning
till att omfatta hela tal i bråk
och decimalform

M1. Taluppfattning

- grundläggande
talbegrepp
och räkning med
reella tal,
närmevärden,
proportionalitet
och procent.

M3.
Mätningar

114

- olika metoder,
måttsystem och
mätinstrument
för att jämföra,
uppskatta och
bestämma
storleken av
viktiga storheter,

2

1
1
1

- kunna använda metoder,
måttsystem och mätinstrument
för att jämföra, uppskatta och
bestämma längder, areor,
volymer, vinklar, massor,
tidpunkter och tidsskillnader,
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1.1.4
1.1.5
1.2.8
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.3.4
1.3.5
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

2
1
2
2
1
2
1
3
1

1

1

- ha goda färdigheter i och kunna
använda överslagsräkning och
räkning med naturliga tal och tal
i decimalform samt procent och
proportionalitet i huvudet, med
hjälp av skriftliga räknemetoder
och med tekniska hjälpmedel.

M2.
Aritmetik

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.7
1.3.1
1.3.2
1.3.3

TIMSS 2003

Inom denna ram skall eleven

Antal uppgifter
NU 2003

ha förvärvat sådana kunskaper i matematik
som behövs för att kunna beskriva och hantera
situationer samt lösa problem som vanligen
förekommer i hem och samhälle och som
behövs som grund för fortsatt utbildning.

PISA 2003

utvecklar sin tal och
rumsuppfattning samt
sin förmåga att förså
och använda

Mål som eleverna skall ha uppnått i
slutet av detnionde skolåret. Eleven skall

Moment

Matematik Skolan skall i sin
undervisning
sträva mot att eleven

5

15

1

1
4
4

15
1
2
1
6

1
7
4

5

2
2
30

1
2
8
1

1
2

3

1

1
1

4

6

2
2
1
6
7
42
2
2
4
8
4
10
1
31

Tabell A.20b Fördelningen av uppgifter i NU-03, PISA 2003 och TIMSS 2003 som klassificerats motsvara mål att sträva mot och mål att uppnå i matematik

M4.
Geometri

M5.
Statistik

- grundläggande
geometriska
begrepp,
egenskaper,
relationer och
satser.

- grundläggande
statistiska
begrepp och
metoder för att
samla in och
hantera data och
för att beskriva
och jämföra
viktiga egenskaper hos
statistisk
information.

- sannolikhetstänM6. Sanno- kande i konkreta
likhetslära slumpsituationer.

- kunna avbilda och beskriva
viktiga egenskaper hos vanliga
geometriska objekt samt kunna
tolka och använda ritningar och
kartor.

- kunna tolka, sammanställa,
analysera och värdera data i
tabeller och diagram.

- kunna använda begreppet
sannolikhet i enkla slumpsituationer.

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.2.6
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3

1

4

TIMSS 2003

Inom denna ram skall eleven

Antal uppgifter
NU 2003

ha förvärvat sådana kunskaper i matematik
som behövs för att kunna beskriva och hantera
situationer samt lösa problem som vanligen
förekommer i hem och samhälle och som
behövs som grund för fortsatt utbildning.

PISA 2003

utvecklar sin tal och
rumsuppfattning samt
sin förmåga att förså
och använda

Mål som eleverna skall ha uppnått i
slutet av detnionde skolåret. Eleven skall

Moment

Matematik Skolan skall i sin
undervisning
forts.
sträva mot att eleven

1
4
1
2
4

2
3
1
1

3
7

3
1

1

2
3

13

31

3
2

2
1

5
2
4
16

1
3
1
12
20

2
4
1
7

1
2
5
8
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Tabell A.20c Fördelningen av uppgifter i NU-03, PISA 2003 och TIMSS 2003 som klassificerats motsvara mål att sträva mot och mål att uppnå i matematik

M7.
Algebra

- grundläggande
algebraiska
begrepp, uttryck,
formler,
ekvationer och
olikheter

- kunna tolka och använda enkla
formler, lösa enkla ekvationer,

2.1.1
2.1.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

2
1

1
2
1
1
2
8

- egenskaper hos
några olika
M8.
funktioner och
Funktioner motsvarande
grafer,

116

- samt kunna tolka och använda
grafer till funktioner som
beskriver verkliga
förhållanden och händelser.

Med fokus på matematik och naturvetenskap

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

5
1
1
7

2

TIMSS 2003

Inom denna ram skall eleven

Antal uppgifter
NU 2003

ha förvärvat sådana kunskaper i matematik
som behövs för att kunna beskriva och hantera
situationer samt lösa problem som vanligen
förekommer i hem och samhälle och som
behövs som grund för fortsatt utbildning.

PISA 2003

utvecklar sin tal och
rumsuppfattning samt
sin förmåga att förså
och använda

Mål som eleverna skall ha uppnått i
slutet av detnionde skolåret. Eleven skall

Moment

Matematik Skolan skall i sin
undervisning
forts.
sträva mot att eleven

6
6
1
3
3
10
3

7
3
1
43
3
1

4

Tabell A.21a Fördelningen av uppgifter i NU-03, PISA 2003 och TIMSS 2003 som klassificerats motsvara mål att sträva mot och mål att uppnå i biologi.
Mål som eleverna skall ha uppnått i
slutet av detnionde skolåret. Eleven skall

- utvecklar
kunskap om olika
livsformer och
deras betingelser
B1.1
B1.2
- utvecklar kunskap
om organismernas
samspel med
varandra och med
sin omgivning.

B1.2.1 - ha kännedom om några av
jordens ekosystem och hur organismers
samverkan kan beskrivas i
ekologiska termer

1.1.1
1.4.1
1.7.1
1.7.3

B1.1.1 - ha insikt i fotosyntes och
förbränning samt vattnets betydelse
för livet på jorden.

1.3.3
1.7.2
5.2.3

B1.2.2 - kunna ge exempel på kretslopp
och anrikning i ett ekosystem.
B1.1.2 - ha kännedom om hur
celler är byggda och hur de fungerar.

1
2
3
3
2
5

4
3
5
3
15
4
2
3
9

1.7.2
1.3.1
1.3.2
1.3.4

1

1

- utvecklar kunskap
om livets villkor och
utveckling och kan
B1.3 se sig själv och
andra livsformer i ett
evolutionsperspektiv.

TIMSS 2003

NU 2003

beträffande natur och människa (NV1)

Antal uppgifter
PISA 2003

Skolan skall i sin
undervisning i biologi
sträva mot att eleven

Moment

Biologi

B1.3.1 - ha kännedom om det
genetiska arvet,

1.5.2

B1.3.2 - känna till grunddragen i livets
utveckling samt villkoren för och
betydelsen av biologisk mångfald.

1.6.1

B1.3.3 - ha kunskap om vad befruktning
innebär.

1.5.1

1
1
2
2
2
2

- utvecklar kunskap B1.4.1 - ha kunskap om sexuallivets biologi,
B1.4 om pubertetens
preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta.
inverkan på individen.
1.2.1 1
B1.5.1 - ha kännedom om den egna
1.2.2 1
- utvecklar kunskap kroppens organ och organsystem samt
1.2.3
om människokrophur
de
fungerar
tillsammans.
B1.5 pens byggnad
2
och funktion.
B1.5.2 - ha kunskap om beroendeframkallande medels inverkan på hälsan.

2
1
1
4
4
4
7
2
9
2
2

8
5
5

3
11
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Tabell A.21b Fördelningen av uppgifter i NU-03, PISA 2003 och TIMSS 2003 som klassificerats motsvara mål att sträva mot och mål att uppnå i biologi.
Mål som eleverna skall ha uppnått i
slutet av detnionde skolåret. Eleven skall

- utvecklar kunnande i
de olika arbetssätten
inom biologin som
fältobservationer och
B2.1 laborationer, samt
kunskap om hur de
växelspelar med de
teoretiska modellerna.
- utvecklar kunskap
om biologins
betydelse för
B2.2 människans sätt
att gestalta, bruka
och uppleva naturen.

B2.1.1 - kunna genomföra observatSI
ioner i fält och laborativa undersökningar
samt ha insikt i deras utformning.
B2.1.2 - kunna utföra och tolka enkla
mätningar av miljöfaktorer.

TIMSS 2003

NU 2003

beträffande den naturvetenskapiga verksamheten (NV2)

Antal uppgifter
PISA 2003

Skolan skall i sin
undervisning i biologi
sträva mot att eleven

Moment

Biologi
forts.

3

4

3

4

SI

B2.2.1 - kunna med hjälp av exempel
belysa hur biologins upptäckter har
påverkat vår kultur och världsbild.

1

1

beträffande kunskapens användning (NV3)
B3.1.1 - kunna använda såväl natur5.3.1 3
vetenskapliga som estetiska och etiska
argument i frågor om bevarande av
naturtyper och mångfalden av arter
- utvecklar omsorg om samt användning av genteknik.
3
naturen
och
ansvar
B3.1
vid dess nyttjande.
B3.1.2 - kunna med historiska exempel
beskriva hur kunskaper i biologi har
bidragit till förbättringen av våra levnadsvillkor samt hur de har missbrukats.
- samlevnad utifrån
relevant biologisk
B3.2 kunskap och
personliga erfarenheter.

B3.2.1 - kunna föra diskussioner om
sexualitet och samlevnad och därvid
visa respekt för andras ståndpunkter
och för olika samlevndasformer.
B3.2.2 - kunna föra diskussioner om
betydelsen av regelbunden motion och
goda hälsovanor.

SI = Naturvetenskaplig arbtesmetod
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1.8.1
1.8.2

3

3

3
3

3

Tabell A.22a Fördelningen av uppgifter i NU-03, PISA 2003 och TIMSS 2003 som klassificerats motsvara mål att sträva mot och mål att uppnå i fysik.
Mål som eleverna skall ha uppnått i
slutet av detnionde skolåret. Eleven skall

F1.1.1 -ha kunskap om olika energiformer och energiomvandlingar samt
vid tekniska tillämpningar miljö-,
resurs- och säkerhetsaspekter.

3.2.1
5.2.1

3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4

- utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp
inom områdena…
- … mekanik

2

3
6

2

9

4
1
1
1

2
5
4
2
13
1
2
1
2
3
3
1
13
3

3

3

- .., värme …

F1.2.2 - ha kunskap om tryck, värme
och temperatur i sammanhang med
materiens olika former.

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3

7

F1.2
- .., akustik, …
- …, elektricitetslära
och magnetism, ...

- ..., optik, ...

F1.2.3 - ha insikt i hur ljud skapas,
utbreder sig och kan registreras.
F1.2.4 - ha kunskap om principerna för
den elektriska kretsen och känna till
begrepp som ström, spänning, elektrisk
energi och effekt samt om olika sätt
att generera elektrisk ström.
F1.2.5 - ha insikt i hur ljus utbreder sig,
reflekteras och bryts samt hur ögat kan
uppfatta ljus.

3.5.1
3.6.1
3.6.2

3
3
4

1

1
3.4.1
3.4.2
3.4.3

TIMSS 2003

NU 2003

beträffande natur och människa (NV1)
- utvecklar kunskap om
energi och energiformer,
F1.1 energiomvandlingar och
energikvalitet samt samhällets energiförsörjning.

Antal uppgifter
PISA 2003

Skolan skall i sin
undervisning i fysik
sträva mot att eleven

Moment

Fysik

7
3
1

3
1
3

4

7

F1.2.6 - ha inblick i några tillämpningar av
fysikinom exempelvis medicin,
kommunikation och informationsteknik.
- … samt atom och
kärnfysik,

F1.2.7 - ha insikt i materiens uppbyggnad 2.2.1
av elementarpartiklar och atomer.

4
4

F1.3 - utvecklar kunskap om olika sorts strålning och dess
växelverkan med materia och levande organismer.

- utvecklar kunskap om

F1.4 fysikens världsbild

utgående från astronomi och kosmologi.

F1.4.1 - ha insikt i universums uppbyggnad och om hur denna kunskap
utvecklats genom tiderna.

4.3.4

4.3.1

1
1
3

F1.4.2 – ha kunskap om vårt solsystem 4.3.2
samt om stjärnor och deras utveckling. 4.3.3
3

5
1
4
10
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Tabell A.22b Fördelningen av uppgifter i NU-03, PISA 2003 och TIMSS 2003 som klassificerats motsvara mål att sträva mot och mål att uppnå i fysik.
Mål som eleverna skall ha uppnått i
slutet av detnionde skolåret. Eleven skall

- utvecklar kunskap om
växelspelet mellan
undersökningar och
F2.2 experiment å ena sidan
och utveckling av
begrepp, modeller och
teorier å den andra.
- utvecklar insikten att
naturvetenskap är en
N2.1* specifik mänsklig verksamhet tillhörande vårt
kulturarv.

2

6

2

6

F2.2.1 - kunna med hjälp av exempel
belysa hur fysikens upptäckter har
påverkat vår kultur och världsbild.

beträffande kunskapens användning (NV3)
- utvecklar sin förmåga
att göra kvantitativa,
kvalitativa och estetiska bedömningar av
konsekvenser av
F3.1 mänskliga verksamheter
och olika tekniska
konstruktioner från
miljö-, energi- och
resurssynpunkt.
- utvecklar sin förmåga att
använda fysikkunskaper
samt etiska och estetiska
F3.2 argument i diskussioner
om konsekvenser av
fysikens tillämpningar i
samhället.

F3.3

6

F3.1.1 - kunna använda såväl
naturvetenskapliga som estetiska
och etiska argument i frågor om
fysikens tillämpningar i samhället
och i tekniska anordningar som
förekommer i elevens vardag,
6

F3.2.1 - kunna med historiska
exempel beskrivahur kunskaper
i fysik har bidragit till förbättring
av våra levnadsvillkor, samt ge
exempel på hur den har missbrukats
F3.2.2 - kunna föra diskussioner om
resursanvändning i privatlivet och
i samhället.
F3.3.1 - ha inblick i hur experiment
utformas och analyseras utifrån
teorier och modeller.

SI = Naturvetenskaplig arbtesmetod
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TIMSS 2003

SI

SI

NU 2003

beträffande den naturvetenskapiga verksamheten (NV2)
- utvecklar sin kunskap om
den fysikaliska vetenskapens kunskapsbildande
F2.1.1 - kunna genomföra mätningar,
F2.1 metoder, särskilt vad gäller observationer och experiment samt
formulering av hypoteser
ha insikt i hur de kan utformas.
samt mätningar, observationer och experiment.

Antal uppgifter
PISA 2003

Skolan skall i sin
undervisning i fysik
sträva mot att eleven

Moment

Fysik
forts.

Tabell A.23a Fördelningen av uppgifter i NU-03, PISA 2003 och TIMSS 2003 som klassificerats motsvara mål att sträva mot och mål att uppnå i kemi.
Mål som eleverna skall ha uppnått i
slutet av detnionde skolåret. Eleven skall

K1.1.1 – ha kunskap om några
grundämnen, kemiska föreningar och
kemiskt-tekniska produkter.

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

1
2
4
5

2.4.1
2.5.1
2.5.2
2.5.4

- utvecklar kunskap
K1.2 om omvandlingar vid
kemiska reaktioner.

K1.2.1 – ha kunskap om egenskaper hos 2.5.3
luft och dess betydelse för kemiska
processer som korrosion och förbränning.
- utvecklar kunskap om
atomens byggnad och
K1.3 kemisk bindning
som förklaringsmodell
för kemiska processer.
- få inblick i äldre tiders
K1.4 kemiska tänkande och
kunnande.
- utvecklar förståelse
av materiens
K1.5 oförstörbarhet,
omvandlingar,
kretslopp och
spridning.

2.2.1

K1.5.1 – ha kunskap om de viktigaste
kretsloppen i naturen samt kunna
beskriva några spridningsprocesser för
materia i luft, vattenoch mark.

1.7.2
4.2.2

K1.5.2 – ha kunskap om vattnets
egenskaper och kunna beskriva dess
roll som lösningsmedel och som
transportmedel i mark och växter.

2.3.1
5.2.3

2
1
3
1

TIMSS 2003

NU 2003

beträffande natur och människa (NV1)
- utvecklar kunskap
om grundämnen,
kemiska föreningar
K1.1 och kemiskt tekniska
produkter
av betydelse för
vardagslivet.

Antal uppgifter
PISA 2003

Skolan skall i sin
undervisning i kemi
sträva mot att eleven

Moment

Kemi

5
1
4
1
3
14
2
4

5
2

2
8
3

2

3

3

4

3

4

2
2
4
2
3
5
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Tabell A.23b Fördelningen av uppgifter i NU-03, PISA 2003 och TIMSS 2003 som klassificerats motsvara mål att sträva mot och mål att uppnå i kemi.
Mål som eleverna skall ha uppnått i
slutet av detnionde skolåret. Eleven skall

- utvecklar kunskap
om hur kemiska
experiment bygger på
K2.1 begrepp och modeller
och hur dessa kan
utvecklas genom
experimenterande.

2

1

2

1

K.2.1.2 - kunna genomföra experiment
utifrån en hypotes och formulera
resultatet.

SI

K2.1.3 - ha inblick i hur experiment
utformas och analyseras utifrån
teorier och modeller.

SI

- utvecklar kunskap
om hur kemin påverkat K2.2.1 - kunna med hjälp av exempel
belysa hur kemins upptäckter har
K2.2 våra materiella
påverkat vår kultur och världsbild.
livsvillkor och vår
kulturs världsbild.

beträffande kunskapens användning (NV3)
- utvecklar kunskap
om hur kemiska
teorier och modeller
samt personliga
K3.1 erfarenheter kan
användas föratt
behandla miljö-,
säkerhets och
hälsofrågor.

K3.1.1 - kunna använda resultat av
mätningar och experiment i diskussioner
om miljöfrågor.

K3.1.2 - kunna använda såväl kemiska
kunskaper som estetiska och etiska
argument i frågor om resursanvändning,
föroreningar och kretslopp.
K3.1.3 - känna till hur man på ett säkert
sätt hanterar vanliga kemikalier och
brandfarliga ämnen.
- utvecklar förmåga att K3.2.1 - ha kunskaper om industriella
använda kunskaper i
tillämpningar inom kemiområdet.
kemi samt etiska
K.3.2.2 - kunna med hjälp av exempel
och estetiska
belysa hur kemisk kunskap har använts
K3.2 argument i diskusför att förbättra våra levnads-villkor
sioner om
samt hur denna kunskap har missbrukats.
konsekvenser
av kemins samhälleK.3.2.3 - kunna föra diskussioner om resursliga tillämpningar.
användning i privatlivet och i samhället.
SI = Naturvetenskaplig arbtesmetod
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TIMSS 2003

SI

K2.1.1 - kunna genomföra mätningar,
observationer och experiment samt ha
insikt i hur de kan utformas.

NU 2003

beträffande den naturvetenskapiga verksamheten (NV2)

Antal uppgifter
PISA 2003

Skolan skall i sin
undervisning i kemi
sträva mot att eleven

Moment

Kemi
forts.

Tabell A.24 Medelprestationer i PISA 2003 och TIMSS 2003. Skalpoäng

4
11
3
9
6
13
15
8
7
2
17
10
11

4
2
16
13
1
11
5
14
6
11
15
9
7
3
17
8
10

9
2
16
13
3
6
4
15
12
6
14
6
11
1
17
5
10

527
556
420
491
552
512
536
494
519
514
468
517
524
558
404
543
527

(3,8)
(3,1)
(4,1)
(3,1)
(1,7)
(2,6)
(3,1)
(2,2)
(4,9)
(3,7)
(2,7)
(3,2)
(1,6)
(1,6)
(2,1)
(2,8)
(3,1)

Rang

(4,6)
(3,9)
(2,4)
(3,2)
(2,1)
(3,2)
(3,8)
(2,5)
(3,3)
(3,7)
(2,6)
(3,3)
(2,2)
(2,2)
(2,2)
(3,2)
(3,3)

Rang

505
586
411
484
570
508
536
461
494
508
477
508
499
589
410
529
504

S.E.

14

(2,1)
(4,3)
(3,2)
(3,1)
(4,1)
(3,9)
(2,1)
(2,9)
(2,4)
(4,1)
(3,5)
(3,7)
(2,7)
(3,5)
(2,6)
(2,8)
(3,1)

TIMSS NO
Medelv

16

525
539
395
486
548
489
524
484
521
489
436
495
506
538
385
503
491

S.E.

1

Medelv

5

TIMSS Ma

Rang

(2,1)
(4,1)
(3,9)
(3,1)
(4,1)
(3,7)
(3,1)
(2,4)
(2,1)
(4,2)
(3,8)
(3,3)
(2,6)
(3,2)
(2,3)
(2,8)
(2,9)

S.E.

524
550
360
466
534
483
538
495
523
468
437
498
509
542
359
490
483

Medelv

S.E.

Australien
Hong Kong
Indonesien
Italien
Japan
Lettland
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Ryska fed.
Serbien
Slovakien
Sverige
Sydkorea
Tunisen
Ungern
USA

PISA NO

Rang

Land

Medelv

PISA Ma

6
2
16
14
3
12
5
13
9
11
15
10
8
1
17
4
6
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RUS

49
35
44
51
49
42
56
48
4

55
44
49
48
38
44
53
50
3

M1&2. Aritmetik
M3. Mätningar
M4. Geometri
M5. Statistik
M6. Sannolikhet
M7. Algebra
M8. Funktioner
Tot
Rang

26
4
13
16
7
7
0
73

60
48
49
57
52
42

63
50
53
66
59
54

51
35
44
51
49
45

55
44
49
48
38
47

55
2

60
1

48
4

49 49
3

RUS

USA

60
50
53
66
59
51
70
59
1

USA

NLD

57
48
49
57
52
39
63
54
2

NLD

SWE

31
4
13
16
7
8
7
86

SWE

Antal

M1&2. Aritmetik
M3. Mätningar
M4. Geometri
M5. Statistik
M6. Sannolikhet
M7. Algebra
M8. Funktioner
Tot
Rang

Mål

Antal

TIMSS 2003
OSCD

PISA 2003

20-land

Tabell A.25 Medelvärden för lösningsproportioner i PISA 2003 och TIMSS 2003 inom
olika huvudområden i matematik

60
60
57
63
73
46
72
57
1

52
45
46
56
60
47
71
50
3

53
50
57
44
50
51
69
52
2

54
52
55
54
60
48
67
53

56
50
52
60
64
42

64
59
58
64
73
46

52
43
48
57
60
43

53
48
55
45
50
44

55
52
58
56
60
45

53
2

60
1

50
3

49
4

53

Kompletta resultat
52
34
45
49
45
43
58
49

57
31
31
20
8
43
4
194

50
51
45
59
64
40
61
49
4

Överlappande områden
56
34
45
49
45
46

23
22
12
17
8
18
0
100

Appendix 5. Uppgifter
4)-33 -

Figur A.1

Uppgift M022199 i TIMSS 2003.

Tabell A.26 Lösningsproportioner för uppgift M022199 i TIMSS 2003.

58

Rätt svar

Swe

E

22

Nld 58
40

Nederländerna
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USA

20-land

36

46

Ämne
H-område
Delområde
Moment

Moment

Typ

Poäng

Verklighet

Beräkning

Resone
-mang

Grafik

Ämnesspecifika ord

Text

Uppgift

Tabell A.27 Klassificering av uppgift M022199 i TIMSS 2003.

M1.2.8

(… beräkning med bråk …)

MC

1

0

2

0

0

0

0

4)-33 -
6ILKET AV DESSA ØR DET STRSTA TALET OM N ØR ETT NEGATIVT HELTAL

Figur A.2

Uppgift M032643 i TIMSS 2003.

Tabell A.28 Lösningsproportioner för uppgift M032643 i TIMSS 2003.
Rätt svar

Swe

Nld

USA

20-land

C

29

45

48

46

Verklighet

Beräkning

Resone
-mang

Grafik

Ämnesspecifika ord

Text

(… problemlösning med negativa MC
hela tal …, … Lösa problem som
innehåller ekvationer eller formler*)

Poäng

M1.3.5
M2.3.6*

Moment

Typ

Ämne
H-område
Delområde
Moment

Uppgift

Tabell A.29 Klassificering av uppgift M032643 i TIMSS 2003.

1

0

2

0

0

2

1

4)-33 -
%N DATAKLUBB HADE  MEDLEMMAR !V MEDLEMMARNA VAR   FLICKOR 3ENARE GICK
 POJKAR MED I KLUBBEN (UR M»NGA PROCENT AV MEDLEMMARNA ØR NU FLICKOR
6ISA HUR DU KOM FRAM TILL SVARET
3VAR xxxxx
Figur A.3

Uppgift M032233 i TIMSS 2003.
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Tabell A.30 Lösningsproportioner för uppgift M032233 i TIMSS 2003.
Poäng

Swe

Nld

USA

20-land

1 eller 2

26

27

17

22

Beräkning

Resone
-mang

Grafik

Ämnesspecifika ord

Text

( … lösa problem som
innehåller procent.)

Verklighet

M1.4.4

Poäng

Moment

Typ

Uppgift

Ämne
H-område
Delområde
Moment

Tabell A.31 Klassificering av uppgift M032233 i TIMSS 2003.

SR

1

S2

2

2

0

1

1

NU M20
Två tal A och B, finns markerade på tallinjen här nedanför.
Vilket av talen C, D, E, F eller G kan visa produkten A·B?
C

D

E
A

0,0

F
B

G
1,0

Svar: …………….
Figur A.4

Uppgift M20 i NU-03.

Tabell A.32 Lösningsproportioner för uppgift M20 i NU-03.

59

Rätt svar
NU

NU-03

TIMSS
Swe

TIMSS
Nld

TIMSS
USA

TIMSS
20-land

D

33

26 59

27

17

22

Jämför med en motsvarande uppgift i TIMSS (M032662) som där också gavs som en flervalsuppgift men
med tillägg i stammen att talen som här betecknas med A och B var bråktal. När man jämför resultaten
i de två undersökningarna måste man beakta att den nationella utvärderingen NU gäller elever i skolår 9
medan i TIMSS de svenska eleverna gick i åttan. Det är därför att vänta att resultatet i NU skall vara något
bättre. Uppgiften betecknades i NU-rapporten som en vg-uppgift dvs en uppgift som indikerar om eleven
motsvarar krav för betyget väl godkänt.
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.5 -

Verklighet

Beräkning

Resone
-mang

Grafik

Ämnesspecifika ord

Text

… relatera operationer med bråk
och decimaltal till situationer
eller modeller.)

Poäng

M1.2.7

Moment

Typ

Ämne
H-område
Delområde
Moment

Uppgift

Tabell A.33 Klassificering av uppgift M20 i NU-03.

MC

1

0

0

2

B2

1

1

 x ANVØNDA LØMPLIG FORMEL FR BERØKNING AV x
AREOR AV PLANA FIGURER x

(UR STOR DEL AV KVADRATENS AREA ØR SKUGGAD

3VAR xxxxx
Figur A.5

Uppgift M21 i NU-03.

Tabell A.34 Lösningsproportioner för uppgift M21 i NU-03.
NU-03

TIMSS
Swe

TIMSS
Nld

TIMSS
USA

TIMSS
20-land

72

42 60

48

26

40

60

Verklighet

Beräkning

Resone
-mang

Grafik

Ämnesspecifika ord

Text

Moment
(… använda lämplig formel för
beräkning av … areor av
plana figurer.)

Poäng

M3.2.4

Typ

Ämne
H-område
Delområde
Moment

Uppgift

Tabell A.35 Klassificering av uppgift M21 i NU-03

SR

1

U0

0

2

B2

1

0

Jämföres med TIMSS M022243 där motsvarande mått var utsatta.
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4)-33 -
) DENNA FIGUR HAR TRIANGLARNA !"# OCH $%& SAMMA FORM OCH STORLEK
3TRØCKAN "#  STRØCKAN %&
A

D
G

40°

B

60°

E

C

F

(UR STOR ØR VINKELN %'#
! 
Figur A.6

" 

# 

$ 

% 

Uppgift M12026 i TIMSS 2003.

Tabell A.36 Lösningsproportioner för uppgift M12026 i TIMSS 2003.
Rätt svar
D 61

Swe

Nld

43

45

USA

20-land
40

61

Beräkning

Resone
-mang

Grafik

Ämnesspecifika ord

Text

(… använda egenskaper hos
MC
kändageometriska former… dra
slutsatser om egenskaper i en
sammansatt geometrisk form …),

Verklighet

M4.2.2

Poäng

Ämne
H-område
Delområde
Moment

Q01

Moment

Typ

Uppgift

Tabell A.37 Klassificering av uppgift M12026 i TIMSS 2003.

1

U0

1

2

B2

1

1

En matematiskt oklanderligt sätt att resonera kan vara följande: Vinkeln C är 60° ty triangeln ABC är
kongruent med triangeln DEF (samma form och storlek). Av samma anledning är vinkeln E 40°. Eftersom dessa vinklar också ingår i triangeln GEC och vinkelsumma för en triangel är 180° så är vinkeln
EGC = 180° – (60 + 40)° = 80°.
En av flera alternativa strategier skulle kunna vara att eleven utgår från att figuren är någorlunda korrekt
ritad och använder ögonmått för att bedöma storleken av vinklarna. En sådan tankekedja, som inte involverar någon kunskap om geometriska satser, kan tänkas vara att börja med observationen att den sökta
vinkeln är spetsig. Den är alltså mindre än 90°. Den tycks också vara större än 60°. Av de givna alternativen
tycks valet D vara att föredra.
Exemplet illustrerar svårigheten att bedöma vilka tankeprocesser som försiggått när eleven löst uppgiften.
När det gäller uppgifter med givna svarsalternativ kan detta vara speciellt osäkert bortsett från den för
dessa uppgifter specifika möjligheten att eleven bara har gissat och slumpvis valt det rätta alternativet
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0)3! - 1

2ª.

%N 46 REPORTER VISADE DETTA DIAGRAM OCH SADE
v$IAGRAMMET VISAR ATT DET ØR EN ENORM KNING AV ANTALET R»N FR»N  TILL v

520

År 1999

515

Antal rån
per år

510

År 1998

505

!NSER DU ATT REPORTERNS UTTALANDE ØR EN RIMLIG TOLKNING AV DIAGRAMMET
'E FRKLARING SOM STDER DITT SVAR
Figur A.7

Uppgift M179 Q01 i PISA 2003.

Tabell A.38 Lösningsproportioner för uppgift M179 i PISA 2003.
Poäng

Swe

Nld

USA

OSCD

1 eller 2p.

46

38

33

30

Beräkning

Resone
-mang

Grafik

Ämnesspecifika ord

Text

(… uttolkning av data …),

Verklighet

M5.3.3

Poäng

Ämne
H-område
Delområde
Moment

Q01

Moment

Typ

Uppgift

Tabell A.39 Klassificering av uppgift M179 i PISA 2003.

OCR

2

S2

0

2

G2

0

3
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%N BILTIDNING ANVØNDER ETT POØNGSYSTEM FR ATT UTVØRDERA NYA BILAR OCH GER PRISET
vªRETS BILv TILL DEN BIL SOM F»R HGSTA SAMMANLAGDA POØNGEN &EM NYA BILAR HAR
UTVØRDERATS OCH DERAS POØNG VISAS I TABELLEN NEDAN
"IL

3ØKERHET
3






#A
-
3P
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++

"RØNSLEFRBRUKNING
"






5TSEENDE
5






)NREDNING
)






0OØNGEN TOLKAS P» FLJANDE SØTT
 POØNG  5TMØRKT
 POØNG  "RA
 POØNG  'ODKØND
&R»GA 1
&R ATT BERØKNA EN BILS SAMMANLAGDA POØNG ANVØNDER BILTIDNINGEN FLJANDE REGEL SOM
INNEBØR EN VIKTAD SUMMA AV DE ENSKILDA POØNGEN
3AMMANLAGD POØNG   3 " )
"ERØKNA DEN SAMMANLAGDA POØNGEN FR BIL v#Av 3KRIV DITT SVAR P» RADEN NEDAN
3AMMANLAGD POØNG FR v#Av xxxxxxx
&R»GA 1
4ILLVERKAREN AV BILEN v#Av TYCKTE ATT REGELN FR DEN SAMMANLAGDA POØNGEN VAR ORØTTVIS
3KRIV NED EN REGEL FR BERØKNING AV DEN SAMMANLAGDA POØNGEN S» ATT BILEN v#Av VINNER
$IN REGEL BR OMFATTA ALLA FYRA VARIABLERNA OCH DU SKRIVER NED DIN REGEL GENOM ATT FYLLA I
POSITIVA TAL P» DE FYRA STRECKADE LINJERNA I EKVATIONEN NEDAN
3AMMANLAGD POØNG  xxx 3
Figur A.8

xxx "

xxx 5

xxx )

Uppgift M704 i PISA 2003.

Tabell A.40 Lösningsproportioner för uppgift M704 i PISA 2003.
Uppgift
Q01
Q02
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Swe

Nld

USA

OSCD

57
20

78
32

73
20

75
25
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Resone
-mang

Grafik

Ämnesspecifika ord

Text

M2.3.5

Beräkning

Q02

Moment
(… Beräkna formler med givna
variabelvärden.…)
(… att skriva ned linjära …
ekvationer med flera variabler
som en modell …)

Verklighet

M2.3.1

Poäng

Ämne
H-område
Delområde
Moment

Q01

Typ

Uppgift

Tabell A.41 Klassificering av uppgift M704 i PISA 2003.

SR

1

S2

1

0

T2

1

5

SR

1

S2

1

2

T2

1

6
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