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Förord
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationellt jämförande studie som undersöker elevers kunskaper i och attityder till
matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8. I TIMSS 2015 deltog Sverige
för tredje gången med årskurs 4 och för femte gången med årskurs 8. Skolverket
har publicerat en nationell huvudrapport med resultaten från TIMSS 2015.
En viktig utgångspunkt för tolkning och analys av resultaten från TIMSS är
att veta i vilken utsträckning svenska elever fått möjlighet att lära sig det som
prövas i studien. I denna rapport undersöks samstämmigheten i matematikdelen av TIMSS med de svenska styrdokumenten och svenska nationella prov
i matematik.
Rapporten är författad av Samuel Sollerman, provutvecklare och doktorand,
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik,
Stockholms universitet och Astrid Pettersson, professor, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.
Förutom författarna har Susanne Strand och Margareta Enoksson, provutvecklare
vid Stockholms universitet, deltagit i analysarbetet. Författarna svarar självständigt
för de resonemang och slutsatser som framförs i rapporten.
Stockholm, november 2016
Mikael Halápi
Vik. Generaldirektör

Maria Axelsson
Undervisningsråd
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Sammanfattning
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell komparativ studie som undersöker elevers kunskaper i matematik
och naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 8. Föreliggande studie undersöker
samstämmigheten i matematikdelen av TIMSS med de svenska styrdokumenten och svenska nationella prov i matematik enligt Skolverkets uppdrag 
(Dnr 2013:69):
Validitetsstudien innebär en jämförelse mellan Läroplanen för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmen (Lgr 11), med tillhörande kursplaner i
matematik för grundskolan och TIMSS ramverk och provuppgifter. Denna
jämförelse kompletteras med en studie där uppgifter i TIMSS jämförs med
uppgifter i nationella ämnesprov i matematik med avseende på innehåll,
uppbyggnad, format och omfång.

Ett antal olika analyser har genomförts för att undersöka i vilken utsträckning
ramverket i TIMSS har ett relevant innehåll jämfört med den svenska läro
planen. I studien har jämförelser gjorts mellan styrdokumenten, med fokus på
matematik, och av provinstrument som är konstruerade för att spegla dessa
ramverk. I studien har ramverket i TIMSS 2015 jämförts med läroplanen
Lgr 11 samt prov och uppgifter i TIMSS 2015, årskurs 4 och årskurs 8, har
jämförts med 2013 års nationella ämnesprov i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9.
Studier om samstämmigheten mellan TIMSS och de svenska styrdokumenten har gjorts tidigare men i de studierna gjordes jämförelser mellan tidigare
versioner av TIMSS och den dåvarande läroplanen Lpo 94. De studierna visade
att de frågor som ställts i TIMSS och ämnesinnehållet i dessa har relativt stor
samstämmighet med de svenska styrdokumenten i matematik. I synnerhet
gällde detta för matematiken i årskurs 8 men överensstämmelsen bedömdes
även vara relativt god för matematiken i årskurs 4 (Skolverket, 2006, Skolverket,
2008a). Denna studie fyller behovet att undersöka om samstämmighet gäller
även för TIMSS 2015 och den nuvarande läroplanen Lgr 11.
Studien visar att ramverket i TIMSS överensstämmer i sina huvuddrag med
inriktningar som anges i de svenska styrdokumenten. Även matematikinne
hållet i ramverk och uppgifter stämmer i huvudsak överens för de två kunskaps
utvärderingarna. Det gäller både för ramverksdelarna och uppgifterna som
riktar sig till årskurs 4 respektive årskurs 8. Däremot finns det vissa skillnader i
vilka förmågor och vilket matematiskt innehåll som prövas och det finns relativt
stora skillnader i provformat, uppgiftsformat och bedömningsmodeller. Till
exempel är uppgifterna i TIMSS inte ordnade i svårighetsgrad och det finns inte
det ”mjukstartstänkande” som finns i de nationella ämnesproven. I TIMSS förekommer uppgifter från både matematik och naturvetenskap i samma provhäfte,
i TIMSS genomför eleverna provet vid ett tillfälle medan ämnesproven är uppdelat på flera olika tillfällen. En ytterligare skillnad är att för de lägre åldrarna
anpassas tiden för provtagarna i högre utsträckning i ämnesproven än i TIMSS,
så att eleverna ska hinna visa vad de kan.
Elever får inför de nationella ämnesproven veta att även påbörjade lösningar
beaktas och bedöms. I svenska styrdokument hittas belägg för att matematisk
kunskap kan visas även i påbörjade lösningar. På ämnesproven finns det krav
på redovisning i cirka hälften av uppgifterna och i dessa uppgifter bedöms även
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påbörjade lösningar. Uppgifterna i TIMSS domineras av kortsvarsuppgifter och
flervalsuppgifter. Skillnaderna i prov- och uppgiftsformat kan påverka vilken
matematisk kunskap proven har möjlighet att pröva. Flera av skillnaderna kan
härledas till de olikheter ifråga om de grundläggande idéer hos och syfte med de
olika ramverken och kunskapsutvärderingarna samt de allmänna förutsättningar
som de två kunskapsutvärderingarna bygger på.
Den internationella kunskapsutvärderingen TIMSS bedöms dock vara ett
relevant instrument, med avseende på ramverk och uppgifter, för att mäta kunskaperna i matematik hos Sveriges elever i årskurs 4 respektive årskurs 8 utifrån
ramverk och matematiskt innehåll. Alla förmågor och aspekter av matematiken
i de svenska styrdokumenten prövas dock inte i TIMSS. Bland annat medför
avgränsningar i TIMSS till att huvudsakligen använda flervalsuppgifter och
kortsvarsuppgifter att de i svenska läroplanen beskrivna förmågorna resonemang och kommunikation inte prövas fullt ut. Skillnader i det matematiska
innehållet i ramverken och skillnader i fördelningen av uppgifter på innehåll
påverkar vilken matematik som prövas och påverkar därmed samstämmigheten
mellan kunskapsutvärderingarna. Detta gör att trots att TIMSS bedöms vara ett
relevant instrument för att mäta kunskaperna i matematik för Sveriges elever
bör tolkningar av resultat från kunskapsutvärderingen göras mot bakgrund av
kunskapen om dess begränsning i att täcka de i läroplanen beskrivna förmågorna och kunskapsområdena.
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Inledning
Sverige deltar i ett antal internationella kunskapsutvärderingar. Många av dessa
riktar sig till elever i grundskolan och handlar om mer traditionella ämnen som
matematik, läsförmåga, naturvetenskap, men även om problemlösning i grupp
och medborgarskap. De internationella kunskapsutvärderingarna är en del i den
svenska nationella uppföljningen av elevers kunskaper och genom att delta i
internationella jämförande studier kan man studera hur kunskaper hos elever i
svenska skolan står i relation till kunskaper hos elever i andra länder men även
hur de svenska resultaten utvecklas över tid.
Diskussioner kring nationella och internationella kunskapsutvärderingar och
framförallt kring resultaten från dessa får numera stort utrymme bland politiker, skolforskare och i media. Det finns ett stort intresse för dessa kunskaps
utvärderingar och tolkningar av resultaten från dem påverkar många beslut
kring den svenska skolan. Det blir i detta sammanhang viktigt att undersöka
relevansen för dessa utvärderingar i en svensk kontext. Denna studie ämnar
granska och bedöma matematikdelen i en av de internationella kunskaps
utvärderingarna och dess relevans som ett instrument för mätning av elevers
kunskaper i den svenska skolan.
Förutom de internationella kunskapsutvärderingarna organiseras och genomförs i svenska grundskolan även nationella kunskapsprov i form av nationella
ämnesprov. Där de internationella kunskapsutvärderingarna kan ge oss möjligheten att följa kunskapsutvecklingen i landet, både i ett nationellt och i ett internationellt perspektiv, kan de nationella kunskapsproven ge oss möjligheten att
bedöma elevers kunskaper i förhållande till nationella mål och genomföra analyser
av i vilken utsträckning kunskapskrav uppfylls på en nationell och lokal nivå.
De internationella utvärderingarna har dock både möjligheter och begränsningar för nationell kunskapsutvärdering av mål- och kunskapsutveckling.
Möjligheterna med de internationella kunskapsutvärderingarna är dels att de är
utformade för att mäta förändringar i kunskaper över tid, dels att de ger en bild
av det svenska utbildningssystemet i ett internationellt perspektiv. De internationella ramverken och uppgifterna tas fram i samverkan mellan deltagande
länder, vilket innebär begränsningar för ett enskilt land att utöva inflytande på
utformningen av kunskapsutvärderingen så att den passar just det landets behov.
De svenska målen riskerar att bli underordnade det ramverk som formuleras för
den internationella kunskapsutvärderingen.
De internationella kunskapsutvärderingarna används dock inte bara för internationella jämförelser och för trendmätningar utan används i samhällsdebatten
även som underlag för att diskutera den svenska skolans resultat i allmänhet.
Sveriges deltagande i dessa internationella jämförande kunskapsutvärderingar
väcker naturligtvis frågor om vad det är som prövas i de internationella kunskapsutvärderingarna och hur det relateras till vad som i Sverige avses prövas
utifrån svenska styrdokument. I denna studie fokuseras ämnet matematik
genom att studera matematikdelen i den internationella kunskapsutvärderingen
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) samt svenska
styrdokument och nationella ämnesprov.
TIMSS är en storskalig internationell utvärdering om kunskaper i matematik
och naturvetenskapliga ämnen i årskurs 4 och årskurs 8. Bakom TIMSS står
den internationella organisationen IEA (International Association for the Eval-
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uation of Educational Achievement). De två första IEA-studierna med fokus på
matematik var First International Mathematics Study (FIMS) som genomfördes
1964 och Second International Mathematics Study (SIMS) som genomfördes
1980. TIMSS, som från första början stod för Third International Mathematics
and Science Study, har genomförts vart fjärde år sedan 1995. Sverige har deltagit
i TIMSS med elever från årskurs 8 år 1995, 2003, 2007, 2011 och 2015 och
med elever i årskurs 4 år 2007, 2011 och 2015.

Urval av aktuella kunskapsutvärderingar

•

Kunskaper i matematik undersöktes senast i TIMSS 2015
(årskurs 4 och 8) och i PISA 2015 (15-åringar).

•

Kunskaper i läsförmåga undersöktes senast i PIRLS 2016
(årskurs 4) och kunskaper i läsförståelse i PISA 2015 (15-åringar).

•

Kunskaper i naturvetenskap undersöktes senast i TIMSS 2015
(årskurs 4 och 8) och i PISA 2015 (15-åringar).

•

Kunskaper i moderna språk undersöktes senast i ESLC 2011
(årskurs 9).

•

Kunskaper i problemlösning i grupp undersöktes senast
i PISA 2015 (15-åringar).

•

Kunskaper i medborgarskap undersöktes senast i ICCS 2016
(15-åringar).

•

I grundskolan genomförs under 2016 nationella prov i ämnena
matematik (årskurs 3, 6 och 9), svenska/svenska som andraspråk
(årskurs 3, 6 och 9), engelska (årskurs 6 och 9), i geografi, historia,
religionskunskap eller samhällskunskap (årskurs 9) samt i fysik,
kemi eller biologi (årskurs 9).

Förkortningar i denna rapport
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•
•

De nationella ämnesproven i matematik förkortas i texten Äp.

•

Matematikdelen i TIMSS 2015 förkortas i texten TIMSS 2015,
TIMSS årskurs 4 och TIMSS årskurs 8.

•
•

Matematikdelen i PISA 2012 förkortas i texten PISA 2012.

•

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen
och fritidshemmet 1994 förkortas i texten Lpo 94
(Utbildningsdepartementet, 2006).

•

Kursplan och betygskriterier 2000 – 2:a reviderade upplaga 2008
förkortas i texten Kursplan 2000 (Skolverket, 2008b).

Det nationella ämnesprovet i matematik för årskurs 3, årskurs 6
respektive årskurs 9, år 2013, förkortas i texten Äp3 2013, Äp6
2013 respektive Äp9 2013.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
förkortas i texten Lgr 11 (Skolverket, 2011b).

Vid genomförandet av TIMSS 2015 hade eleverna i årskurs 4 haft den nu
gällande läroplanen, Lgr 11 (2011b) med tillhörande kursplaner sedan de
började årskurs 1. Eleverna i årskurs 8 hade haft den nu gällande läroplanen,
Lgr 11, sedan årskurs 5 och hade innan dess Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) som läroplan och Kursplan 2000 (Skolverket, 2008b) som kursplan.
Vid TIMSS-utvärderingen 2011, hade Lgr 11 precis lanserats och eleverna i den
utvärderingen hade således fullföljt majoriteten av sin skoltid med Lpo 94 som
läroplan.
Enligt Skolverket är skillnaderna mellan kursplan 2000 och kursplanen som
tillhör Lgr 11 inte särskilt stora i matematik. Kommentarmaterialet till kurs
planen (Skolverket, 2011a) uttrycker det på följande sätt:
Kursplanen i matematik utgår från samma syn på ämnet som i den tidigare
kursplanen. Den nya kursplanen skiljer sig därigenom inte från den tidigare
när det gäller inriktningen, men däremot när det gäller konkretionsgraden.
Kursplanen lyfter på ett tydligare sätt fram vikten av att möta och använda
matematik i olika sammanhang samt inom olika ämnesområden. Det betydelsefulla i att eleverna utvecklar förmågan att kommunicera matematik med
olika uttrycksformer betonas också. Matematikens anknytning till historiska
och kulturella sammanhang konkretiseras i kursplanen. Likaså konkretiseras
användningen av digital teknik vid matematisk analys, hantering av data och
beräkningar. (s. 6)

Denna studie ämnar granska och bedöma relevansen hos TIMSS ramverk och
TIMSS prov med uppgifter som avses fungera som ett instrument för mätning
av Sveriges årskurs 4- och årskurs 8-elevers kunskaper i matematik. För att göra
detta har dels ramverket för TIMSS analyserats och jämförts med den svenska
läroplanen med tillhörande kursplan i matematik. Dessutom har matematik
uppgifterna i TIMSS 2015 analyserats och jämförts med nationella ämnes
proven i matematik i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 våren 2013, som följde
läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2014c; Skolverket 2014d; Skolverket 2014e).
Att studien baseras på ämnesproven som gavs 2013 beror på att samtliga dessa
baseras på Lgr 11 och att sekretessen på samtliga dessa ämnesprov är släppt och
det är då möjligt att publicera och diskutera ingående uppgifter.

Syfte och genomförande av TIMSS-utvärderingarna
Syftet med TIMSS är att beskriva och jämföra elevprestationer och att redovisa elevers erfarenheter av och attityder till matematik och naturorienterande
ämnen, både nationellt och internationellt. Syftet är också att försöka förklara
och förstå trender inom länder och undersöka skillnader i prestationer mellan
länder mot bakgrund av skolans organisation, lärarens undervisning och elevens
situation och attityder.
Inom området matematik avser TIMSS att pröva elevernas kunskaper i
delområdena Taluppfattning och aritmetik, Geometri, Algebra, Datapresentation
samt Statistik och sannolikhet. TIMSS ämnar också studera elevernas attityder till
ämnesområdet och till undervisningen. TIMSS syftar även till att ge information om undervisningens utformning i olika länder.
TIMSS har en roterad design, vilket innebär att alla elever inte gör samma
uppgifter och att man därmed kan använda många olika uppgifter i kunskaps-
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utvärderingen. Studien är inte designad för att pröva enskilda elevers kunskaper
i matematik. I studien ingår även olika enkäter. Till exempel besvarar Skolverket
en enkät om skolsystemet och läroplan, rektorer besvarar en skolenkät om den
utvalda skolan, lärare besvarar en enkät om undervisningen kopplad till den
utvalda elevgruppen och elever besvarar en enkät om bakgrund och attityder till
ämnena. I årskurs 4 finns också en enkät till vårdnadshavare om hemmiljö.
Den senaste utvärderingen genomfördes våren 2015. I Sverige deltog 144
skolor med elever i årskurs 4 och 150 skolor med elever i årskurs 8. Totalt var det
cirka 9 000 elever, 4 500 vårdnadshavare, 800 lärare och 290 rektorer som deltog.

Syfte och genomförande av de nationella proven
Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och
rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken
utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på
nationell nivå. De nationella proven avses även kunna bidra till att konkretisera
kursplanerna och ämnesplanerna samt bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna. De nationella proven har inte formen av examensprov, utan ska vara en del
av lärarens samlade information om en elevs kunskaper.
De nationella proven är obligatoriska och genomförs i respektive årskurs. De
nationella proven som analyserats i denna studie är de nationella ämnesproven i
matematik för årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 som genomfördes våren 2013.
I årskurs 3 gick då totalt 104 226 elever och av dessa genomförde 104 039
elever ämnesprovets samtliga delprov. I årskurs 6 gick då totalt 96 858 elever
och av dessa genomförde 96 421 elever ämnesprovets samtliga delprov. I årskurs
9 gick då totalt 95 455 elever och av dessa genomförde 86 760 elever ämnes
provets samtliga delprov.

Jämförelse med PISA
I uppdraget till denna undersökning av samstämmigheten ingår även att göra
vissa jämförelser med den internationella kunskapsutvärderingen PISA (Programme for International Student Assessment). PISA är utvecklad av OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development) och har genomförts vart tredje år sedan starten år 2000. Vid varje genomförande är ett av
områdena matematik, naturvetenskap eller läsförståelse huvudområde. Inom
huvudområdet ges större underlag för att genomföra analyser genom att en
större del av utvärderingen handlar om huvudområdet. Sverige har deltagit i
samtliga PISA-utvärderingar och deltog således även i den som genomfördes
2012 då matematik var huvudområde (Skolverket, 2013a).
PISA är, precis som TIMSS, en storskalig kunskapsutvärdering som använder en roterad design av uppgifter för att pröva ett så stort antal uppgifter som
möjligt. Alla elever gör inte samma uppgifter och målet är därmed inte att ge
resultat på elevnivå utan snarare på gruppnivå. En skillnad mellan de två är att
PISA definierar ett eget ramverk med egna definitioner av matematik och matematiskt kunnande medan TIMSS snararare baserar sitt ramverk på deltagande
länders styrdokument. En annan skillnad är att PISA avser att mäta kunskaper
och förmågor, hos 15-åringar, som anses viktiga för individers livslånga lärande
och är mer vardagsrelaterade medan TIMSS i större utsträckning avser att mäta
kunskaper som ligger närmare de deltagande ländernas styrdokument.
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Vid jämförelsen mellan PISA och de svenska styrdokumenten (Skolverket,
2015) konstaterades att PISA bedömdes vara ett relevant instrument, med
avseende på ramverk och uppgifter, för att mäta svenska 15-åringars kunskaper
i matematik utifrån ramverk och matematiskt innehåll. Alla förmågor och
aspekter av matematiken i de svenska styrdokumenten prövades dock inte i
PISA. I en jämförelse mellan kunskapsprovet i PISA och det svenska ämnes
provet i matematik, årskurs 9, konstaterades även skillnader i provformat,
uppgiftsformat och uppgifternas textmängd.
Jämförelsen med PISA kommenteras i varje delkapitel i form av textrutor
med titeln ”Jämförelse med PISA” samt i textrutor i slutdiskussionen.

Tidigare studier av samstämmighet och relevans
Skolverket har även tidigare låtit genomföra analyser av samstämmigheten mellan TIMSS och svenska skolans styrdokument. I en av dessa studier jämfördes
TIMSS 2003 och läroplanen Lpo 94 (Skolverket, 2008b). Studien visade att
de frågor som ställts i TIMSS och ämnesuppdelningen av dessa har relativt stor
samstämmighet med på de svenska styrdokumenten i matematik. I en rapport
som analyserade samstämmigheten mellan TIMSS 2007 och Lpo 94 (Skolverket, 2008a), i både årskurs 4 och årskurs 8, bedömdes överensstämmelsen vara
relativt god. En svårighet som den senare analysen ställdes inför var att Lpo 94
definierade mål för årskurs 5 och årskurs 9 och ämnesinnehållets fördelning
över tid bestämdes lokalt av skolan.
Även en tidigare studie om samstämmighet mellan matematiken i TIMSS
Advanced 2008, som bland annat undersöker kunskaper i avancerad matematik
hos elever som går sista året i gymnasieskolan, och de svenska styrdokumenten
(Skolverket, 2009) visar på en god överensstämmelse mellan svenska kursplaner
i matematik för gymnasieskolan och ramverket för TIMSS Advanced, samt mellan uppgifterna i svenska nationella prov i matematik och uppgifterna i TIMSS
Advanced. En del skillnader kunde identifieras, men de var mer på detaljnivå
och på det stora hela ansåg man att det inte påverkade samstämmigheten.
I denna studie jämförs TIMSS med läroplanen Lgr 11 där centralt innehåll är
definierat för årskurs 1–3, 4–6 respektive 7–9 och kunskapskrav finns definier
ade för slutet av årskurs 3, 6 och 9. Detta medför att i denna studie kommer
ramverket för TIMSS årskurs 4 att jämföras med kursplanen i matematik för
årskurs 1–3 och årskurs 4–6 men också med kunskapskraven i årskurs 3 och 6.
Uppgifterna i TIMSS kommer jämföras med uppgifter i nationella proven
i både årskurs 3 och 6. TIMSS årskurs 8 kommer på motsvarande sätt att jäm
föras med årskurs 7–9, kunskapskraven i årskurs 9 samt nationella provet
i årskurs 9.

Validitet
Denna studie ska svara på frågan om ramverk och uppgifter i TIMSS är relevanta för utvärdering av svenska elevers kunskaper i matematik. Validitets
begreppet är centralt när kvaliteten hos prov eller tester i allmänhet diskuteras.
Validitet är också ett komplext begrepp som innehåller flera delar och aspekter.
För att nå en hög validitet menar Messick (1989) att flera aspekter av validitet
ska vara uppfyllda, bland annat innehållets relevans. Det finns framförallt två
hot mot validiteten, underrepresentation och irrelevans (Messick 1995, 1998).
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Underrepresentation innebär att det som ska mätas, i TIMSS handlar det till
exempel om kunskaper i matematik, inte täcks av uppgiftsmaterialet. Irrelevansen innebär att uppgifterna är irrelevanta för att mäta kunskaper i matematik
enligt ramverken. Validitetsbegreppet har utvecklats genom åren. Kane (2013)
bygger vidare på Messick (1989, 1998) och lyfter särskilt fram validiteten i tolkning av resultat och vilka slutsatser som dras. Mer och mer har validiteten riktas
mot de tolkningar, beslut och handlingar som blir konsekvenser av de bedömningar som görs (se exempelvis Rasmusson, 2014).
Sammanfattningsvis kan validitet enligt Messick (1989), betraktas utifrån
olika perspektiv, där det ena handlar om provets olika funktioner, det vill säga
tolkning och användning av bedömningens utfall, och det andra beskriver
utgångspunkter för värdering av bedömningens slutsatser och konsekvenser
(Nyström, 2004). Alla dessa perspektiv har inte undersökts i denna studie.
Tyngdpunkten i denna studie ligger på innehållsrelevansen, i vilken utsträckning ramverket och uppgifterna i TIMSS är relevanta och representativa i
relation till den svenska läroplanen inklusive kursplanen i matematik samt det
nationella ämnesproven i matematik för årskurs 3, 6 och 9.
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Metod
I en tidigare studie gjordes en analys av samstämmighet mellan svenska styr
dokument och den internationella studien PISA (Skolverket, 2015). För att
kunna jämföra analyser och resultat med denna tidigare studie har den före
liggande studien samma upplägg och liknande analysmetoder.
TIMSS-projektets begreppsmässiga utgångspunkter för utvärderingen finns
beskrivna i ett ramverk (Mullis & Martin, 2013). I ramverket beskrivs bland
annat studiens utgångspunkter och det finns en beskrivning av bedömningen av
matematisk kunskap och kompetens som bygger på beskrivna innehållsliga och
kognitiva områden. De innehållsliga områdena kan beskrivas som delområden
inom matematik. De kognitiva områdena syftar till att fånga de tankeprocesser
som anses nödvändiga för att besvara uppgifterna. TIMSS provmaterial består
av matematikuppgifter som är utformade för att spegla ramverket och riktar sig
till elever i årskurs 4 och årskurs 8.
Svenska skolans övergripande mål och riktlinjer för utbildningen finns
beskrivna i läroplanen (Skolverket, 2011b). Läroplanen innehåller kursplaner
för alla ämnen och kompletteras med kunskapskrav för varje ämne. I svenska
skolan finns nationella prov vars huvudsyfte är att stödja en likvärdig och rättvis
bedömning och betygsättning. Nationella prov har också till uppgift att ge
underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven består av
matematikuppgifter som är utformade för att spegla innehållet i läroplan, kursplan och kunskapskrav. Kunskapskraven beskriver vad som krävs för godtagbara
kunskaper i slutet av årskurs 3 och för de olika betygsstegen i slutet av årskurs 6
och 9 i grundskolan. I svenska skolan finns obligatoriska nationella ämnesprov
i matematik för årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan.
I denna studie har vi valt att undersöka TIMSS relevans som ett instrument
för mätning av kunskaper hos elever i årskurs 4 och årskurs 8 i den svenska
skolan genom att huvudsakligen göra en komparativ innehållsanalys mellan
TIMSS ramverk och de svenska styrdokumenten samt mellan matematikdelen
i TIMSS och ämnesproven i matematik. Bland annat analyseras matematik
uppgifter i TIMSS och matematikuppgifter som används i nationella ämnesprov
i matematik.
Ena delen av TIMSS-utvärderingen omfattar elever i årskurs 4. Dessa elever
har nyss lämnat årskursspannet 1–3 och befinner sig nu i årskursspannet 4–6.
Vid analys av instrumentet för TIMSS årskurs 4 har jämförelser gjorts med
både ämnesprovet i årskurs 3 och ämnesprovet i årskurs 6. Den andra delen av
TIMSS-utvärderingen omfattar elever i årskurs 8. Dessa elever befinner sig inom
årskursspannet 7–9 och närmar sig slutet av grundskolan. Vid analys av instrumentet för TIMSS årskurs 8 har jämförelser gjorts med ämnesprovet i årskurs 9.
I studien jämförs även några förutsättningar och grunder för kunskaps
utvärderingarna. Om uppgifterna i TIMSS speglar ramverket i TIMSS och uppgifterna i nationella ämnesprov speglar innehåll i läroplanen och kunskapskrav,
kan en jämförelse av uppgifterna ge en grund för en analys av TIMSS relevans
för mätning av elevernas kunskaper i matematik.
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Beskrivning av analyser
I denna rapport har olika analyser på olika nivåer genomförts. De olika ram
verken, proven och uppgifterna har jämförts och analyserats. Dessa analyser
tolkas sedan för att kunna göra en sammanfattande bedömning av samstämmigheten och relevansen. Analysen av ramverken (Avsnitt: Ramverksjämförelse)
innebär en genomgång och jämförelse av de svenska styrdokumenten med speciellt fokus på kursplanen i matematik och ramverket för TIMSS. Den analysen
utgår bland annat från innehållsliga och kognitiva områden. Den innehållsliga
dimensionens kategorier definieras genom TIMSS innehållsområden och kursplanens kunskapsområden. De kognitiva områdenas kategorier definieras
i TIMSS tre dimensioner och Lgr 11:s fem förmågor i matematik.
Analysen av proven (Avsnitt: Provjämförelse och jämförelse av bedömning)
innebär en genomgång och jämförelse av TIMSS-proven och ämnesprovens
genomförande och förutsättningar. Analysen av uppgifterna (Avsnitt: Jämförelse
av uppgifternas utformning och karaktär) utgår från jämförelser av analyser och
kategoriseringar av uppgifter som ingår i de olika proven. För båda proven har
ett urval av uppgifter gjorts.
I TIMSS ingår totalt 169 matematikuppgifter i årskurs 4 och 212 mate
matikuppgifter i årskurs 8. Studien har en roterad design vilket innebär att
de slumpade eleverna genomför olika delmängder av dessa uppgifter. Inom
ramen för TIMSS får varje land definiera det urval av uppgifter som uppfyller kraven att innehållet i uppgifterna är relevant för majoriteten av eleverna
i avsedd årskurs och att innehållet i uppgifterna har introducerats innan det
genomförda provet. Processen beskrivs genom en Test-Curriculum Matching
Analysis, TCMA. Analysen av vilka uppgifter som ingår i Sverige genomfördes
av Skolverket, med stöd av en expertgrupp. Expertgruppen bestod av forskare
och provutvecklare med erfarenhet av provutveckling från såväl internationella
studier som från nationella ämnesprov. Av de totalt 169 uppgifterna i TIMSS
årskurs 4 ansågs att eleverna bör ha mött innehållet i 130 uppgifter innan
provtillfället. Av de totalt 212 uppgifterna i TIMSS årskurs 8 ansågs att eleverna bör ha mött innehållet i 174 uppgifter innan provtillfället. I jämförelsen
av uppgifter i denna rapport har detta nationella urval av uppgifter använts för
analys. Urvalet av dessa uppgifter ska enligt Skolverket täckas in av den svenska
kursplanen, precis som uppgifterna i ämnesproven. Om det brister i samstämmigheten med detta urval bör det också vara brister i samstämmigheten om
samtliga uppgifter i TIMSS inkluderas. De uppgifter som inte ansågs uppfylla
de tidigare nämnda kriterierna var uppgifter som huvudsakligen hade innehåll som behandlas i senare årskurser. Bland de uppgifter i TIMSS årskurs 4,
som ej ansågs täckas av kursplanen, fanns uppgifter som innehöll till exempel
hantering av parenteser, rotationssymmetrier, vissa egenskaper hos vinklar eller
begrepp som bedöms ej introducerats i årskurs 4. Bland de uppgifter i TIMSS
årskurs 8, som ej ansågs täckas av kursplanen, fanns uppgifter som innehöll till
exempel ekvationssystem, lutningen hos grafen till linjära funktioner, rotations
symmetrier, proportionella samband eller begrepp som bedöms ej introducerats
i årskurs 8.
I ämnesproven i matematik ingår uppgifter med olika uppgifts- och redovisningsformat. Varje nationellt ämnesprov i matematik består av ett muntligt
delprov och flera skriftliga delprov. I denna jämförelse jämförs de skriftliga
uppgifterna för ämnesproven med uppgifterna i TIMSS. Uppgifterna från
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ämnesproven kommer från specifika prov som visserligen kan ha återkommande
länkade uppgifter men som i denna analys får ses som representanter för respektive prov. Varje ämnesprov är uppbyggt från ett provkonstruktionsramverk men
de olika upplagorna av proven varierar beroende på ingående uppgifter. Om
man hade jämfört andra upplagor, från andra år, av dessa prov finns möjligheten
att fördelningarna skulle blivit något annorlunda. Denna jämförelse kan ändå ge
indikationer och exempel på skillnader och likheter i de olika mätinstrumenten.
På uppgiftsnivå har analyserna inriktat sig mot de innehållsliga kategorierna
och kognitiva områden, både med TIMSS ramverk som bas och med Lgr 11
som bas. Men analyserna på uppgiftsnivå har också inneburit att uppgifterna
har kategoriserats efter kognitiva nivåer, uppgiftsformat och kontext. Två ytterligare analyser på uppgiftsnivå har genomförts, en avseende visuell representation
och en avseende den språkliga utformningen.
Utifrån de upprättade kategoriseringarna har uppgifterna analyserats och
kategoriserats. Kategoriseringen är gjord av personer som är väl insatta i både
konstruktion och analys av matematikuppgifter i såväl internationella utvärderingarna som nationella ämnesprov i matematik. Kategoriseringen genomfördes av två av varandra oberoende personer och då skillnader eller svårigheter
uppstod vid kategoriseringar diskuterades kategoriseringen med ytterligare två
personer så att en slutlig entydig kategorisering kunde fastställas.
I vissa av kategoriseringarna har de i TIMSS-ramverket och kursplanerna
definierade kategorierna använts. I andra av kategoriseringarna har kategorier
arbetats fram genom diskussioner och samarbeten men även genom inspiration
av andra forskares kategoriseringar. Detta gäller vid kategorisering av uppgiftsformat, av uppgifternas visuella representationer, av uppgifternas sammanhangsdimensioner och av uppgifternas språkliga utformning. Kategorierna vid
analysen av visuella representationer skapades genom att analysera uppgifterna
(i TIMSS samt i ämnesproven) och genom att ta inspiration av Martin &
Mullis (2013) analys av TIMSS- och PIRLS-uppgifter. Kategoriseringen vid
analys av sammanhangsdimensioner skapades som en utvidgad kategorisering
av kategorierna i PISA-utvärderingen (OECD, 2013). I analysen av texternas
mer lingvistiska egenskaper har taxonomin även inspirerats av Parszyk (1999),
Kokkinakis Johansson & Magnusson (2014), Martin & Mullis (2013) samt
Bergvall (2016). I en analys av överenstämmelsen mellan prov har även Porter’s
Alignment Index (Porter, 2002) använts för att parvis jämföra fördelningen
av uppgifter i olika kategorier. Exempel på uppgifter ur TIMSS och nationella
ämnesproven finns i bilaga.

Genomförande av jämförelsen med PISA
I uppdraget till denna undersökning av samstämmigheten ingår även att göra
jämförelser med den internationella kunskapsutvärderingen PISA (Programme
for International Student Assessment). Detta görs genom att jämföra resultaten
i denna studie med tidigare analyser av PISAs samstämmighet med de svenska
styrdokumenten (Skolverket, 2015). Att jämförelse genomförts mot PISA 2012
och inte den senaste utvärderingen, PISA 2015, beror bland annat på att matematik var huvudområde i PISA 2012 och matematikämnet var då representerat
av fler uppgifter. I vissa tabeller, som redovisar resultat i denna studie, har resultat från PISA inkluderats och kommentarer kring jämförelsen ges i anslutning
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till tabellerna eller i slutet av varje delkapitel (i en ruta benämnd ”Jämförelse
med PISA”).
Målet med jämförelsen är att jämföra likheter och skillnader i de tre olika
utvärderingarna (PISA, TIMSS och ämnesproven). Vid jämförelsen av prov
material och provuppgifter avgränsas jämförelsen genom att jämföra de tre
provmaterialen som kommer från de olika kunskapsutvärderingarna men som
riktar sig till ungefär samma åldersgrupp, nämligen PISA 2012 (15-åringar),
TIMSS årskurs 8, 2015 och ämnesprovet i årskurs 9, 2013.

Utvärderingarnas förutsättningar
När man jämför TIMSS och dess ramverk med styrdokumenten i den svenska
skolan är det viktigt att konstatera att de har olika mål, syften, uppbyggnad och
omfattning. Detta konstateras bland annat genom att TIMSS är utvecklad för
att mäta resultat mellan länder och över tid, medan de nationella ämnesproven
är utvecklade för att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven
uppfylls. TIMSS är en urvalsutvärdering för årskurs 4 och årskurs 8 medan de
nationella proven är ämnade för samtliga elever i en årskurs. TIMSS har en
roterad design, vilket innebär att alla elever inte gör samma uppgifter och att
man därmed kan använda många olika uppgifter. I de nationella proven gör alla
elever samma uppgifter. TIMSS bygger på ett relativt system medan nationella
proven bygger på ett mål- och kunskapsrelaterat system. Innehållet i TIMSS
ramverk beslutas i samråd med deltagande länder och består av ett ramverk
som varken är identiskt med styrdokumenten för utbildningen i Sverige eller
något annat land. TIMSS ramverk kan förenklat beskrivas som en hybrid av de
deltagande ländernas styrdokument, medan innehållet i de nationella proven är
baserat på nationella styrdokument. Dessa är några av de olikheter som gör att
man måste iaktta viss försiktighet när man tolkar resultat från olika mätningar.
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Resultat
Analysens resultat presenteras inledningsvis med en jämförelse av TIMSS
ramverk och de svenska styrdokumenten med avseende på matematik. I denna
jämförelse ingår övergripande mål, struktur, matematikens innehåll, kognitiva
områden samt kunskapskrav och prestationsnivåer. Därefter följer en jämförelse
av provens format och bedömning. Slutligen jämförs uppgifternas utformning
och karaktär. Det innebär bland annat en jämförelse på innehållsnivå, svårighetsnivå och uppgifternas språkliga utformning.

Ramverksjämförelse
Jämförelsen av ramverken fokuserar ramverkens struktur och innehåll. TIMSS
grundas på ett flerdimensionellt explicit ramverk som i de delar där utgångspunkten för kunskapsutvärderingen beskrivs motsvarar delar av läroplaner och
kursplaner i det svenska systemet. TIMSS ramverk är ett resultat av en konsensusinriktad process där ett gemensamt innehåll definierats genom att de deltagande ländernas olika önskemål, utifrån sina kursplaner, vägts in.
Utformningen av TIMSS-proven och TIMSS-utvärderingen i stort regleras av
ett ramverk (Mullis & Martin, 2013). I detta beskrivd inledningsvis hur TIMSS
ramverk utvecklats och hur ramverket är organiserat. Ett av kapitlen heter
”Ramverk för matematik i TIMSS 2015”. Huvudparten av det kapitlet beskriver de innehållsliga och kognitiva områden som TIMSS avser täcka. De delar
som beskriver vilket innehåll man vill pröva och vilka kunskaper man tänker sig
att eleverna ska kunna kan närmast jämföras med kursplanerna i Lgr 11.
I läroplanen (Lgr 11) finns skrivningar om matematik i flera olika delar; i
läroplanens allmänna delar, i kursplanen men även i de till läroplanen tillhörande
kunskapskraven. I läroplanen beskrivs även syftet med undervisningen i matematik, något som inte beskrivs explicit i TIMSS ramverk. Vad som beskrivs i
TIMSS ramverk motsvarar i stor utsträckning vad som beskrivs i kursplanen
och kunskapskraven i de svenska styrdokumenten. Jämförelsen fokuseras därför
huvudsakligen på att jämföra TIMSS ramverk med kursplaner och kunskapskrav.

Ramverkens struktur
I både ramverket för matematiken i TIMSS och i kursplanen för matematik i
Lgr 11 ingår beskrivningar av innehållsliga och kognitiva dimensioner. De innehållsliga dimensionerna beskriver vilket ämnesinnehåll som ska prövas och de
kognitiva dimensionerna beskriver vilka tankeprocesser som eleverna förväntas
använda (TIMSS) eller de förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla
(Lgr 11).
De innehållsliga dimensionerna beskrivs i både TIMSS ramverk och i kursplanen genom en indelning av innehållet i delområden. Inom delområdena
definieras sedan innehållet genom en punktlista. För de kognitiva dimen
sionerna beskriver TIMSS strukturen med hjälp av tre områden som i sin tur
beskriver vilka tankeprocesser som ska bedömas. I den svenska kursplanen
för matematik beskrivs de kognitiva dimensionerna genom syftet med undervisningen och där beskrivs fem explicita förmågor kring vilka bedömningen av
kunskaper är uppbyggd. Tabell 1 visar de innehållsliga områdena och de kognitiva områdena i de två ramverken.
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Tabell 1. Jämförelse mellan strukturen på beskrivningarna av matematiken i TIMSS 2015
och Lgr 11.
TIMSS 2015

Lgr 11

Innehåll (Content dimensions)

Innehåll (Centralt innehåll)

Årskurs 4

Årskurs 1–3, Årskurs 4–6 och Årskurs 7–9

Taluppfattning och aritmetik
(Number)

Taluppfattning och tals användning

Geometri och mätningar
(Geometric Shapes and Measures)

Geometri

Datarepresentation
(Data Display)

Samband och förändring

Årskurs 8
Taluppfattning och aritmetik
(Number)

Algebra
Sannolikhet och statistik
Problemlösning

Algebra
(Algebra)
Geometri
(Geometry)
Statistik och sannolikhet
(Data and Chance)
Kognitiva dimensioner (Cognitive dimensions)

Förmågor

Veta (Knowing)

Formulera och lösa problem med hjälp av
matematik samt värdera valda strategier
och metoder.

Tillämpa (Applying)
Resonera (Reasoning)

Använda och analysera matematiska
begrepp och samband mellan begrepp.
Välja och använda lämpliga matematiska
metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter.
Föra och följa matematiska resonemang.
Använda matematikens uttrycksformer för
att samtala om, argumentera, och redogöra
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

20  MED FOKUS PÅ MATEMATIK

Sammanfattning – Ramverkens struktur
Båda ramverken (TIMSS och Lgr 11) beskriver det matematiska innehållet
genom traditionellt uppbyggda innehållskategorier. Båda ramverken beskriver
kognitiva dimensioner som avses användas för att utvärdera kunskaperna.

Jämförelse med PISA – Ramverkens struktur
Det övergripande målet med PISA är att studera i vilken omfattning
15-åringar har de kunskaper som behövs för att kunna delta som aktiva
samhällsmedborgare i ett kommande vuxenliv. PISAs tydliga fokus på eleverna
som aktiva samhällsmedborgare gör att delar av ramverket skiljer sig från de
övriga. Även i Lgr 11 beskrivs, i avsnittet som behandlar mål och riktlinjer,
att varje elev ska utveckla kunskaper som är nödvändiga för varje individ
och samhällsmedlem och att eleverna efter grundskolan ska kunna använda
matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet. TIMSS har inte
samma uttalade fokus på eleven som aktiv samhällsmedborgare. Fokus på
samhällsmedborgaren syns bland annat i att PISA har, förutom innehållsliga och
kognitiva dimensioner, en tredje dimension som beskriver de sammanhang i
vilken matematiken tillämpas.
PISA och TIMSS har likheter i att de har mer sammanhållna ramverk kring
matematik än vad svenska läroplanen har när det gäller matematik eftersom
det i läroplanen (Lgr 11) finns skrivningar om matematik i läroplanens allmänna
delar, kursplanen och kunskapskraven.
PISA och Lgr 11 har likheter i att de är ramverk skapade för att mäta
kunskap och definierar sina egna ramar baserade på detta. TIMSS ramverk
är ett resultat av en konsensusinriktad process där ett gemensamt innehåll
definierats genom att de deltagande ländernas olika önskemål utifrån sina
kursplaner, vägts in. PISAs ramverk är ett resultat av arbetet av en expertgrupp
som även använt referenspersoner i deltagande PISA-länder.
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Beskrivning av matematiken
Både TIMSS ramverk och kursplanen i matematik i Lgr 11 inleds med beskrivningar av matematik och argument varför matematiken är viktig som ett
kunskapsområde.
Tabell 2. Inledande beskrivningar av matematik i ramverket för TIMSS 2015 och Lgr 11.
TIMSS 2015

Lgr 11

Beskrivning av matematik

Beskrivning av matematik

Att lära sig matematik:
Alla barn kan dra nytta av att studera och
utveckla starka förmågor i matematik. Att lära
sig matematik förbättrar framförallt problem
lösningsförmågan. Genom att arbeta med
problem kan eleven lära sig ihärdighet och
uthållighet.

Matematikens utveckling:
Matematiken har en flertusenårig historia
med bidrag från många kulturer. Den
utvecklas såväl ur praktiska behov som
ur människans nyfikenhet och lust att
utforska matematiken som sådan.

Matematikens användning:
Matematik är viktigt i vardagen för aktiviteter
som att räkna, laga mat, hantera pengar
och bygga saker. Utöver detta, kräver många
yrkesbanor en stark matematisk grund, till
exempel inom teknik, arkitektur, bokföring,
bankväsendet, företagande, medicin, ekologi,
och flygindustrin. Matematik är mycket viktigt
för ekonomi- och finanssektorn, såväl som
inom datorteknologi och mjukvaruutveckling
som ligger till grund för vår tekniskt avancerade och informationsbaserade värld.

Matematisk natur:
Matematisk verksamhet är till sin art
en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till
den samhälleliga, sociala och tekniska
utvecklingen.
Matematikens användning:
Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut
i vardagslivets många valsituationer och
ökar möjligheterna att delta i samhällets
beslutsprocesser.

I tabell 2 återfinns den inledande beskrivningen av matematik i ramverket för
TIMSS 2015 och exempel på motsvarande beskrivningar i inledningen av kursplanen i matematik i Lgr 11. Uppdelningen med rubriker är gjord för denna
rapport.
I kursplanen i matematik i Lgr 11 finns även en beskrivning av vad undervisningen i matematik ska syfta till. Där beskrivs bland annat att undervisningen
ska bidra till att utveckla elevernas intresse för matematik, deras kunskaper
för att kunna formulera och lösa problem samt deras förmåga att argumentera
logiskt och föra matematiska resonemang.

Sammanfattning – Beskrivning av matematiken
Ramverken har något olika beskrivningar av matematiken. I Lgr 11 finns fler
beskrivningar av matematiken och vad undervisning i matematik ska syfta till.
Denna skillnad grundar sig troligen i att TIMSS är ett ramverk avsett för en
utvärdering av kunskaper och Lgr 11 är ett mer heltäckande ramverk för skolan
och undervisningen som täcker allt från skolans värdegrund och uppdrag till
kursplaner med kunskaper i respektive ämne.
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Jämförelse med PISA – Beskrivning av matematiken
TIMSS och Lgr 11 har likheter i att de handlar om att eleverna ska kunna
använda sig av matematik för vidare studier och i vardagslivet. Fokus ligger på
matematisk kunskap och kompetens som fordras bland annat för att delta i
samhället till exempel kopplat till den samhälleliga och tekniska utvecklingen
men även som ett ämne med ett egenvärde.
Fokus i PISA är mycket tydligare på matematisk kunskap och kompetens som
fordras för att kunna klara sig i olika situationer som samhällsmedborgare.
För att beskriva den matematiska kunskap och kompetens som fordras i
olika situationer som samhällsmedborgare, i såväl arbete, socialt liv som i
studier med mera, använder man sig inom PISA, av begreppet mathematical
literacy. Mathematical literacy definieras i PISA som: ”en individs förmåga att
formulera, använda och tolka matematik i en mängd olika sammanhang. Detta
inkluderar matematiskt resonemang och att använda matematiska begrepp,
procedurer, fakta och verktyg för att beskriva, förklara och förutsäga fenomen.
Mathematical literacy hjälper individer att känna igen den roll matematiken
spelar i världen och att göra välgrundade bedömningar och fatta beslut som
är nödvändiga för konstruktiva, engagerade och reflekterande medborgare.”
(Skolverket, 2013a, s. 22)

Matematiskt innehåll
Det matematiska innehållet har förändrats något från den tidigare läroplanen
Lpo 94 till den nuvarande Lgr 11, både dess strukturella upplägg och dess innehåll. I kursplanerna i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) är ämnesstoffet
inte specificerat utöver övergripande uppräkningar av ämnesområden och öppet
hållna beskrivningar av grundläggande kompetenser. I den förra läroplanens
och kursplanernas ”mål att sträva mot” angavs undervisningens inriktning
genom att formulera de kunskapskvaliteter som skulle eftersträvas inom utvalda
ämnesområden och i ”mål att uppnå” beskrevs den miniminivå av kunskaper
i ämnet som alla elever skulle uppnå mot slutet av skolår 5 respektive skolår 9.
I kursplanerna i Lgr 11 är ämnesstoffet kategoriserat under Centralt innehåll i
innehållsområden/kunskapsområden. Denna förändring gör att innehållet redovisas mer strukturellt lika i TIMSS 2015 och Lgr 11 än jämfört med tidigare
läroplan. I båda ramverken beskrivs matematikinnehållet genom att definiera ett
antal innehållsområden.
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Tabell 3. Kategoriseringar av matematikinnehåll i TIMSS 2015 och Lgr 11.
TIMSS 2015

Lgr 11

Innehållsområden
Årskurs 4

Innehållsområden
Årskurs 8

Innehållsområden
Årskurs 1–3, 4–6 och 7–9

Taluppfattning
och aritmetik

Taluppfattning
och aritmetik

Taluppfattning och
tals användning

Algebra

Algebra
Samband och förändring

Geometriska former och mått

Geometri

Geometri

Datarepresentation

Statistik och sannolikhet

Sannolikhet och statistik
Problemlösning

Uppdelningen av innehållsområden är liknande i de två ramverken. I Lgr 11
används samma innehållsområden genom alla årskurser. I TIMSS är innehålls
områdena något olika för de olika årskurserna. I årskurs 4 i TIMSS finns, till
skillnad från TIMSS årskurs 8, till exempel varken algebra eller sannolikhet
som innehållsområden. Viss prealgebra finns dock inom området Taluppfatt
ning och aritmetik. I kursplanerna i Lgr 11 finns Samband och förändring som
ett innehållsområde, detta innehållsområde innehåller bland annat procent
beräkningar och funktioner. Detta kategoriseras i TIMSS årskurs 8 in under
Taluppfattning och aritmetik (procent) och Algebra (funktioner). I Lgr 11 är
problemlösning ett eget innehållsområde. Detta handlar bland annat om strategier för problemlösning och om matematiska formuleringar av frågeställningar.
Som ses i tabell 3 är det matematiska innehållet i TIMSS 2015 beskrivet för
årskurs 4 och årskurs 8. Det matematiska innehållet beskrivs, förutom i innehållsområden, i ytterligare två nivåer. Den första indelningen, som syns i tabell
3, görs genom att definiera tre innehållsområden för årskurs 4 och fyra områden
för årskurs 8. Varje innehållsområde beskrivs sedan ytterligare genom att definiera delområden. För varje delområde beskrivs sedan innehållet i en punktlista
(se exempel i tabell 4).
I Lgr 11 är det matematiska innehållet beskrivet för årskurserna 1–3, 4–6 respektive 7–9. I Lgr 11 beskrivs det matematiska innehållet som Centralt innehåll
i två nivåer. En första indelning görs genom att definiera sex innehållsområden,
enligt tabell 3, för årskurs 1–3, årskurs 4–6 respektive 7–9. För varje område
beskrivs sedan innehållet i en punktlista (se exempel i tabell 4). I Lgr 11 finns
även en del centralt innehåll inskrivet i kunskapskraven, speciellt för årskurs 3.
I tabell 4 ges ett exempel på punktlistorna som beskriver området Geometri.
I TIMSS årskurs 8 delas Geometri in i delområdena Geometriska former, Geome
triska beräkningar och Läge och förflyttning. Varje delområde definieras genom
separata punktlistor. I Lgr 11 delas inte innehållsområdet Geometri in i del
områden utan återges i form av en punktlista.
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Tabell 4. Exempel på innehållsbeskrivningar från TIMSS 2015 och Lgr 11.
TIMSS 2015

Lgr 11

Innehållsbeskrivningar från
området Geometri i TIMSS årskurs 8:

Innehållsbeskrivningar från
området Geometri i årskurs 7–9:

Geometriska former

•

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

•

Avbildning och konstruktion av geo
metriska objekt. Skala vid förminskning
och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

•
•

Likformighet och symmetri i planet.

•

Geometriska satser och formler och
behovet av argumentation för deras
giltighet.

•

Identifiera olika typer av vinklar
och använda samband mellan vinklar,
vid linjer och i geometriska figurer.

•

Identifiera geometriska egenskaper hos
två- och tredimensionella former, inklusive
spegel- och rotationssymmetri.

•

Identifiera kongruenta trianglar och fyrhörningar samt identifiera och använda egen
skaperna hos likformiga trianglar.

•

Förhållandet mellan tredimensionella
former och deras tvådimensionella
avbildningar.

•

Använda lämpliga geometriska formler,
inklusive Pythagoras sats, vid problem
lösning.

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

Geometriska beräkningar

•

Rita och uppskatta storleken på givna
vinklar, sträckor och omkretsar samt
uppskatta areor och volymer.

•

Använda lämpliga formler för omkrets, area,
ytarea och volym samt utföra beräkningar
på sammansatta områden.

Läge och förflyttning

•

Lokalisera punkter och lösa problem
i ett kartesiskt koordinatsystem.

•

Känna igen och använda geometriska
transformationer (förflyttning, spegling
och rotation) av tvådimensionella former.

Det matematiska innehåller är mer explicit och konkretare uttryckt i TIMSS.
I exemplet i tabell 4 nämns till exempel för TIMSS vilka geometriska objekt
som avses medan det i Lgr 11 hänvisas i huvudsak till ”geometriska objekt”.
I de tidigare årskurserna i Lgr 11, årskurs 1–3 och 4–6, är det dock tydligare
definierat vilka geometriska objekt som ska behandlas. I kursplanen, årskurs
1–3, står det till exempel: ”Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och
rätblock samt deras inbördes relationer.” (s. 63).
Jämför man antalet ord i innehållsbeskrivningarna kan man konstatera att
TIMSS använder cirka 340 ord för att beskriva innehållet i TIMSS årskurs 4 och
cirka 500 ord för att beskriva innehållet i TIMSS årskurs 8 (på engelska). Detta
kan jämföras med cirka 260 ord i årskurs 1–3, cirka 310 ord i årskurs 4–6 och
320 ord i årskurs 7–9 (på svenska) i Lgr 11. Det matematiska innehållet i kurs
planen är dock strukturerat så att det ämnar visa på en progression. Innehållet
vidgas och fördjupas genom årskurserna och kan därför behöva läsas som en
helhet då innehållet ska ses som en utveckling av tidigare innehåll.
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I tabell 5 görs en översiktlig jämförelse av matematiskt innehåll mellan närligg
ande nivåer i ramverket. Till exempel jämförs innehållet i TIMSS årskurs 4 med
innehållet både i årskurs 1–3 och i årskurs 4–6.
Tabell 5. Jämförelse av matematikinnehåll i TIMSS 2015 och Lgr 11.

Åk 1–3
vs
TIMSS Åk 4

TIMSS Åk 4
vs
Åk 4–6

Åk 4–6
vs
TIMSS Åk 8

TIMSS Åk 8
vs Åk 7–9

TIMSS 2015

Lgr 11

Jämförelse och exempel
på gemensamt innehåll.

Exempel på vad som finns
i TIMSS som inte finns i Lgr 11
för respektive årskurs.

Exempel på vad som finns
i Lgr 11 som inte finns i TIMSS
för respektive årskurs.

Stämmer till stora delar överens.
Båda innehåller bland annat
beräkningar med hela tal, enkla tal
i bråkform, prealgebra, symmetrier,
grundläggande geometriska objekt
och statistiska representationer.

•

Visa förståelse för och göra
beräkningar med decimaltal

Metoder för beräkningar

•
•

Parallella och vinkelräta linjer

•
•
•
•
•

Slumpmässiga händelser

•
•
•
•

Metoder för beräkningar

•
•
•
•
•

Mätning av massa och tid

•
•
•
•
•
•

Metoder för beräkningar

•
•
•
•
•
•

Metoder för beräkningar

•
•

Kombinatoriska principer

Beräkna area av rektanglar

Stämmer endast till vissa delar
överens, årskurs 4–6 har ett ut
ökat matematiskt innehåll bland
annat inom algebra och sannolikhet. Båda innehåller bland annat
beräkningar med hela tal, enkla tal
i bråkform och decimaltal. Båda
innehåller grundläggande geometriska objekt, symmetrier och
statistiska representationer.

Stämmer endast till vissa delar
överens, TIMSS årskurs 8 har ett
utökat matematiskt innehåll bland
annat inom algebra och geometri.
Båda innehåller bland annat förståelse för och beräkningar med tal i
olika former även om årskurs 4–6
endast innehåller enkla bråk. Båda
innehåller bland annat konstruktion
av geometriska objekt, symmetrier
och statistiska beräkningar och
representationer.

•
•
•

Förenkla algebraiska uttryck

•
•

Kongruenta geometrisk figurer

•
•

Missvisande diagram

Stämmer till stora delar överens.
Årskurs 7–9 har ett något utökat
matematiskt innehåll. Båda innehåller bland annat beräkningar med
reella tal, funktioner, ekvationslösning, sannolikhet samt beräkningar
på, egenskaper hos och konstruktion av geometriska objekt.

•

Teckna och lösa linjära olikheter
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Linjära olikheter
Tolka innebörden av lutning och
skärning med y-axeln vid arbete
med linjära funktioner
Geometriska translationer
och rotationer

Rimlighetsbedömningar
Skala vid enkel förstoring
och förminskning
Strategier för problemlösning

Rimlighetsbedömningar
Talsystem (t.ex. binära)
Skala vid enkel förstoring
och förminskning
Enkel kombinatorik
Lägesmått
Procent
Strategier för problemlösning

Rimlighetsbedömningar
Talsystem (t.ex. binära)
Mätning av massa och tid
Enkel kombinatorik
Strategier för problemlösning

Geometriska samband
inkl Pythagoras sats

Rimlighetsbedömningar
Talsystemets utveckling
Metoder för ekvationslösning
Enhetsbyten
Argumentation för geometriska
satsers giltighet
Strategier för problemlösning

Det finns stora likheter mellan innehållet i matematik för Lgr 11 och TIMSS
2015. Det beskrivna matematiska innehållet i matematik i Lgr 11, årskurs 1–3,
återfinns nästan till fullo i beskrivningen i ramverket för årskurs 4 i TIMSS
2015. Detsamma kan sägas om relationen mellan innehållet i Lgr 11, årskurs
7–9, och TIMSS årskurs 8. Det centrala innehållet i Lgr 11, årskurs 4–6, befinner sig någonstans mellan TIMSS årskurs 4 och TIMSS årskurs 8.
De svenska styrdokumenten är inte lika specifika som TIMSS ramverk, där
många moment nämns uttryckligen, vilket betyder att större delen av innehållet täcks upp implicit i kursplanerna. Några få innehållsområden är endast
delvis täckta av den svenska kursplanen, och några av de innehållsområden som
definieras i TIMSS ramverk återfinns inte alls. Det gäller bland annat parallella
och vinkelräta linjer (årskurs 4) och linjära olikheter (årskurs 8). Den svenska
kursplanen fokuserar även mer explicit på metoder för beräkningar och strategier för problemlösning.
Det finns även områden som de svenska styrdokumenten nämner som inte
tas upp i TIMSS ramverk. Exempel på sådana områden är skala (årskurs 1–3
och årskurs 4–6), talbaser (årskurs 4–6) och kombinatorik (årskurs 4–6 och
årskurs 7–9). För samtliga årskurser gäller också att de svenska styrdokumenten nämner metoder för beräkningar samt att problemlösning nämns som ett
centralt innehåll.

Sammanfattning – Matematiskt innehåll
Ramverkens matematikinnehåll överensstämmer till stor del. I stort sett allt
det som beskrivs i centralt innehåll i matematik i Lgr 11 årskurs 1–3 återfinns
i ramverket för TIMSS årskurs 4. I stort sett allt det som beskrivs i centralt
innehåll i matematik i Lgr 11 årskurs 7–9 återfinns i ramverket för TIMSS
årskurs 8. Innehållet i TIMSS är något mer specificerat och Lgr 11 öppnar för
fler tolkningar av innehåll.

Jämförelse med PISA – Matematiskt innehåll
TIMSS och Lgr 11 har likheter i att de definierar innehållet som innehålls
kategorier med punktlistor över vilket innehåll som ingår, även om TIMSS
gör detta aningen mer explicit och konkret. PISA använder mer övergripande
områden och ger bara beskrivningar av breda matematiska områden med
underliggande matematiskt tänkande och ger endast exempel på innehåll
och begrepp som kan ingå i dessa områden.
Det finns dock stora likheter i det matematikinnehåll som beskrivs i de tre
ramverken. Det centrala innehållet i matematik i Lgr 11, årskurs 7–9, återfinns
nästan till fullo i beskrivningen i ramverket för PISA 2012 respektive TIMSS
2015, årskurs 8.
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Kognitiva områden och förmågor
I TIMSS ramverk definieras att förståelse av ett matematikområde innebär att
behärska tre kognitiva områden. Det första kognitiva området, veta (knowing),
täcker de fakta, procedurer och begrepp som elever behöver kunna. Det andra
kognitiva området, tillämpa (applying), fokuserar förmågan att använda denna
kunskap för att välja eller skapa modeller och lösa problem. Det tredje kognitiva
området, resonera (reasoning), går bortom lösandet av problem av rutinkaraktär
till att omfatta förmågan att använda analytiska förmågor, generalisera och til�lämpa matematik i obekanta eller komplexa sammanhang.
I de svenska styrdokumenten beskrivs i syftestexten de förmågor som eleven
ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen och kring vilka bedöm
ningen av kunskaper är uppbyggd. Ur syftestexten kan olika aspekter av och
innehåll hos dessa förmågor tolkas men fem förmågor nämns explicit i slutet av
syftestexten. Den första förmågan handlar om problemlösning och förmågan att
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Den andra förmågan handlar om begrepp och om förmågan
att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Den tredje förmågan handlar om metoder och förmågan att välja och använda
lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Den fjärde förmågan handlar om resonemang och förmågan att föra och följa
matematiska resonemang. Den femte förmågan handlar om kommunikation och
förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Det kognitiva området Veta

I TIMSS ramverk hävdas att förmågan att med någorlunda förtrogenhet
använda matematik eller föra matematiska resonemang bygger på matematiskt
vetande och bekantskap med matematiska begrepp. Ju mer relevant vetande en
elev har och ju bredare spektrum av begrepp hon eller han har förstått, desto
större är potentialen för att ge sig i kast med olika problemlösningssituationer
och för att utveckla matematisk förståelse. Utan tillgång till en kunskapsbas
som möjliggör att enkelt komma ihåg språk, basfakta, konventioner för tal,
symboliska representationer samt spatiala relationer, kommer meningsfullt
matematiskt tänkande att vara omöjligt. TIMSS ramverk definierar fakta som
den faktakunskap som bidrar med det grundläggande matematikspråket och de
essentiella matematiska fakta och egenskaper som bildar grunden för matematiskt tänkande. Procedurer bildar en bro mellan mer grundläggande kunskap
och användningen av matematik för att lösa rutinproblem, i synnerhet sådana
som många människor möter i sina dagliga liv. För att med någorlunda lätthet
kunna använda procedurer krävs att man minns uppsättningar av handlingar
och hur de ska utföras. Elever behöver vara effektiva och precisa i sin användning av olika procedurer och verktyg för att kunna utföra beräkningar. De
behöver inse att en bestämd procedur kan användas för att lösa vissa typer av
problem, inte bara enskilda problem. Det kognitiva området Veta innehåller
kategorierna Minnas, Känna igen, Klassificera/Ordna, Beräkna, Hämta och Mäta.
Olika delar av området Veta går att koppla till de förmågor i svenska kurs
planen som handlar om begrepp och metoder. Förmågan som handlar om
begrepp inbegriper bland annat att kunna och använda matematiska begrepp. 
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I kunskapskraven beskrivs detta bland annat som att eleven har grundläggande,
goda eller mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det
genom att använda dem i välkända, bekanta eller nya sammanhang på ett i
huvudsak, relativt väl eller väl fungerande sätt.1 Förmågan som handlar om
metoder inbegriper användandet av metoder och procedurer bland annat för att
göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. I kommentarmaterialet till kunskaps
kraven står bland annat: ”I det centrala innehållets alla kunskapsområden ingår
olika metoder. Eleverna behöver utveckla förtrogenhet med metoderna samt en
förståelse för när de ska användas.” (Skolverket, 2012, s. 17).
Det kognitiva området Tillämpa

I beskrivningen av det kognitiva området Tillämpa skriver man i TIMSS ramverk att området involverar tillämpning av matematik i många olika sammanhang, i olika kontexter. I uppgifter som ligger inom detta område måste eleverna använda sig av kunskaper om matematiska fakta, färdigheter, procedurer
och begrepp för att skapa representationer och lösa problem. I TIMSS ramverk
framhävs att representation av idéer bildar kärnan i matematiskt tänkande
och kommunikation, och förmågan att skapa ekvivalenta representationer är
fundamental för framgång i matematikämnet. Man menar att problemlösning
är central för området tillämpa, med en betoning på mer bekanta sammanhang
och rutinuppgifter. Problem kan beskriva en situation från verkliga livet eller de
kan handla om renodlade inommatematiska frågeställningar som till exempel
kan innefatta numeriska eller algebraiska uttryck, funktioner, ekvationer, geometriska figurer eller statistiska datamängder. Det kognitiva området Tillämpa
innehåller kategorierna Avgöra, Representera/Modellera och Genomföra.
Området Tillämpa kan kopplas till flera olika förmågor bland annat förmågan som handlar om problemlösning. Den förmågan inbegriper att formulera
och lösa problem i bekanta situationer med hjälp av matematik samt värdera
valda strategier och metoder. Detta område kan även kopplas till förmågan
som handlar om att använda metoder där eleven ska göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter, vilket kan relateras till att även området Tillämpa fokuserar
delvis rutinuppgifter. Området Tillämpa skulle även delvis kunna kopplas till
förmågan som handlar om begrepp då den innefattar användandet av begrepp i
problemsituationer.
Det kognitiva området Resonera

Enligt TIMSS ramverk innefattar matematiska resonemang logiskt och systematiskt tänkande. Att resonera matematiskt omfattar även intuitivt och induktivt
resonerande baserat på mönster och regelbundenheter som kan användas för att
komma fram till lösningar på problem av icke-rutin karaktär, det vill säga problem som mest troligt är obekanta för eleverna. Dessa problem kan handla om
renodlade inommatematiska frågeställningar eller situationer från verkliga livet.
Båda dessa uppgiftstyper innefattar överföring av faktakunskaper och färdigheter till nya situationer och de kännetecknas vanligen av en interaktion mellan
resonemangsfärdigheter. Mycket av det som tas upp inom området Resonera är
1. Vilket värdeord som ska användas beror på vilken nivå i kunskapskravet som skrivelsen svarar
mot. Det första värdeordet svarar mot kunskapskravet för betyg E, det andra mot betyg C 
och det tredje mot betyg A.
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sådant som behövs när man tänker på och löser nya och komplexa problem.
Dessutom representerar de kognitiva kategorier som ingår i området värdefulla
resultat av matematikutbildning i sig, med en potential att påverka elevers tänkande mer generellt. Till exempel innefattar matematiska resonemang förmågan
att observera och dra slutsatser. De innefattar även att göra logiska deduktioner
baserade på specifika antaganden och regler och att försvara resultat. Det kognitiva området Resonera innehåller kategorierna Analysera, Integrera/Syntetisera,
Utvärdera, Dra slutsatser, Generalisera och Belägga.
Området Resonera kan kopplas till flera förmågor i svenska kursplanen. Den
kan kopplas till aspekter av förmågorna som handlar om problemlösning, resonemang, begrepp och kommunikation. Inom problemlösning ska eleven bland
annat föra resonemang om tillvägagångssätt samt värdera valda strategier och
metoder. Inom förmågan som handlar om resonemang ska eleven bland annat
föra och följa matematiska resonemang samt bemöta matematiska resonemang.
Inom förmågan som handlar om begrepp ska eleven bland annat resonera kring
hur begrepp relaterar till varandra samt använda begrepp även i nya situationer.
Inom förmågan som handlar om kommunikation ska eleven bland annat argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Figur 1. Figur över möjliga kopplingar mellan kognitiva områden (TIMSS 2015) och förmågor
(Lgr 11) baserat på det teoretiska resonemanget i texten.

TIMSS 2015
Kognitiva områden

Lgr 11 Matematik, förmågor
Begrepp

Veta
Problemlösning

Tillämpa

Metod

Resonemang
Resonera
Kommunikation
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Sammanfattning – Kognitiva områden och förmågor
Det finns kopplingar mellan TIMSS kognitiva områden och förmågorna i den
svenska kursplanen i matematik. Det som beskrivs i TIMSS kognitiva områden
återfinns i hög grad i förmågorna i den svenska kursplanen. Det är dock
tydligt att TIMSS och Lgr 11 använder olika sätt att dela upp den kognitiva
dimensionen.

Jämförelse med PISA – Kognitiva områden och förmågor
De tre ramverken använder olika sätt att beskriva den kognitiva dimensionen.
I den svenska kursplanen för matematik beskrivs fem förmågor kring vilka
bedömningen av kunskaper är uppbyggd, i TIMSS beskrivs tre kognitiva
områden (se avsnittet Kognitiva områden och förmågor) och i PISA beskrivs
tre processer. PISA använder de tre processerna för att beskriva strukturen vid
problemlösning. De tre processerna i PISA är formulera, använda och tolka. PISA
använder även sju förmågor som samtliga, i olika grad, kan återfinnas i de olika
processerna.
Trots att de olika beskrivningarna är olika till strukturen kan kopplingar mellan
dem identifieras. En stor del av det som beskrivs inom den kognitiva dimen
sionen i respektive ramverk återfinns i beskrivningarna i de andra ramverken.

Kunskapskrav och kunskapsnivåer
I TIMSS rapporteras resultaten på en poängskala som sträcker sig från 0 till
1000 med en fixerad mittpunkt på 500. I TIMSS beskrivs resultaten dels som
ett medelvärde men även som fyra olika fixerade kunskapsnivåer som baseras på
olika resultatnivåer i denna skala. Nivåerna är elementär nivå (400), medelgod
nivå (475), hög nivå (550) och avancerad nivå (625). I varje beskrivning av kunskapsnivåerna finns beskrivningar av vad en elev på respektive kunskapsnivå klarar
av. Detta kan göras eftersom de olika kunskapsnivåerna är kopplade till uppgifter
med stigande svårighetsgrad och därmed kan elevernas kunskaper och färdigheter
även beskrivas i ord utifrån vad de klarar av på respektive kunskapsnivå.
I de svenska styrdokumenten beskrivs prestationsnivåerna som kunskapskrav
som minst måste vara uppfyllt. Enligt kommentarmaterialet till kursplanen i
matematik (Skolverket, 2011a) beskrivs den kunskapsnivå som krävs för godtagbara kunskaper i årskurs 3 och betygen A, C respektive E för årskurs 6 och 9.
Totalt finns fem godkända betygssteg för de senare årskurserna. Kunskapskraven
är skrivna som en helhetsbeskrivning av elevens kunnande och kan inte tolkas
enskilt utan endast tillsammans med relevanta delar i övriga styrdokumentet,
bland annat det centrala innehållet. TIMSS sätter prestationsnivåerna utifrån
givna resultatnivåer och i Lgr 11 grundas nivåerna i kunskapskraven utifrån
saklogiska resonemang.
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Nedan ges exempel på skrivningar ur respektive ramverk för att ge en bild av
likheter och skillnader. För en mer detaljerad beskrivning av kunskapsnivåerna
i TIMSS och exempel på uppgifter som elever på olika nivåer kan lösa, se till
exempel kapitel 2 i TIMSS 2011 internationella rapport i matematik (Mullis,
Martin, Foy & Arora, 2012). För en mer detaljerad beskrivning av kunskapskraven se Lgr 11 (Skolverket, 2011b) och det tillhörande kommentarmaterialet
till kursplanen (Skolverket, 2011a). Ytterligare fördjupning och exempel på
bedömda uppgifter finns i kommentarmaterialen till kunskapskraven i matematik (Skolverket, 2012; Skolverket, 2013g).
Medelgod nivå (TIMSS årskurs 4),
Godtagbara kunskaper (årskurs 3) och Betyg E (årskurs 6)

I beskrivningen nedan redovisas exempel från nivån Medelgod nivå från
TIMSS årskurs 4 och kunskapskraven för Godtagbara kunskaper i årskurs 3 och
kunskapskraven för det lägst godkända kunskapskravet, Betyg E, för årskurs 6.
I TIMSS 2011 presterade 93 procent av de svenska eleverna på minst Medel
god nivå. I årskurs 3 ges inga ämnesbetyg men på ämnesprovet i matematik
årskurs 3 år 2013 presterade mellan 73 och 96 procent av eleverna Godtagbara
kunskaper (beroende på delprov, inget samlat omdöme anges för provet). I årskurs 6 gavs från och med våren 2013 ämnesbetyg och detta år erhöll 93 procent
minst Betyget E.
Exempel ur beskrivningen för medelgod nivå i TIMSS årskurs 4 (Mullins
m.fl., 2012, s. 87):
Elever på denna nivå kan tillämpa grundläggande matematikkunskaper i enkla
situationer. De har en förståelse för hela tal och viss förståelse för bråk, de
kan visualisera tredimensionella former från tvådimensionella representationer
och tolka stapeldiagram och tabeller samt använda dem för att lösa enkla
matematikuppgifter.

Exempel ur kunskapskravet för godtagbara kunskaper, årskurs 3 (Skolverket,
2011b, s. 70):
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och
använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven
beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder
med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med
naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.

Exempel ur kunskapskravet för betyget E, årskurs 6 (Skolverket, 2011b, s. 70):
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss
anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett
i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan
bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Avancerad nivå (TIMSS årskurs 4) och Betyg A (årskurs 6)

I beskrivningen nedan redovisas den högsta nivån, Avancerad nivå, från TIMSS
årskurs 4 och kunskapskraven för det högsta kunskapskravet, Betyg A, för års-
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kurs 6. I TIMSS 2011 presterade 8 procent av de svenska eleverna på Avancerad
nivå och i årskurs 6 år 2013 erhöll 14 procent ämnesbetyget Betyg A.
Exempel ur beskrivningen för avancerad nivå i TIMSS årskurs 4 (Mullins
m.fl., 2012, s. 87):
Elever på denna nivå kan tillämpa sin faktakunskap och förståelse för olika,
relativt komplexa situationer och förklara sina resonemang. De kan lösa flerstegsuppgifter formulerade i ord och som handlar om hela tal och förhållanden.
De visar en relativt hög förståelse när det gäller bråk och decimaltal. Eleverna
kan också tillämpa kunskaper i geometri som handlar om två- och tredimensionella former. De kan dra slutsatser från data i en tabell och motivera sin
slutsats.

Exempel ur kunskapskravet för betyget A, årskurs 6 (Skolverket, 2011b, s. 70):
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt
genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till
problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande
sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens
rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa
tillvägagångssätt.

Medelgod nivå (TIMSS årskurs 8) och Betyg E (årskurs 9)

I beskrivningen nedan redovisas nivån Medelgod nivå från TIMSS årskurs 8 och
kunskapskraven för det lägst godkända kunskapskravet, Betyg E, för årskurs 9.
I TIMSS 2011 presterade 89 procent av de svenska eleverna på minst Medelgod
nivå och i årskurs 9 år 2013 erhöll 93 procent minst ämnesbetyget Betyg E.
Exempel ur beskrivningen för medelgod nivå i TIMSS årskurs 8 (Mullins
m.fl., 2012, s. 113):
Elever på denna nivå kan tillämpa matematiskt vetande i olika situationer. De
kan lösa matematikuppgifter som handlar om decimaltal, bråk, förhållanden
och procent. De förstår enkla algebraiska samband och kan relatera en två
dimensionell bild till ett tredimensionellt objekt. Vidare kan de avläsa, tolka
och konstruera grafer och tabeller samt har en grundläggande kännedom om
sannolikhet.

Exempel ur kunskapskravet för betyget E, årskurs 9 (Skolverket, 2011b, s. 70):
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss
anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till
viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge
något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Avancerad nivå (TIMSS årskurs 8) och Betyg A (årskurs 9)

I beskrivningen nedan redovisas exempel ur den högsta nivån, Avancerad nivå,
från TIMSS årskurs 8 och kunskapskraven för det högsta kunskapskravet,
Betyg A, för årskurs 9. I TIMSS 2011 presterade 1 procent av de svenska eleverna på Avancerad nivå och i årskurs 9, år 2013, erhöll 11 procent ämnesbetyget
Betyg A.
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Exempel ur beskrivningen för avancerad nivå i TIMSS årskurs 8 (Mullins m.fl.,
2012, s. 113):
Elever på denna nivå kan resonera utifrån information, dra slutsatser, göra
generaliseringar och lösa linjära ekvationer. De kan lösa olika matematikuppgifter som handlar om bråk, förhållanden och procent, samt motivera sina
slutsatser. Eleverna kan uttrycka generaliseringar algebraiskt och modellera
situationer. De kan lösa olika matematikuppgifter som handlar om ekvationer,
formler och funktioner. De kan också resonera utifrån geometriska figurer för
att lösa problem. Eleverna kan resonera utifrån data från flera källor eller representationer för att lösa flerstegsproblem.

Exempel ur kunskapskravet för betyget A, årskurs 9 (Skolverket, 2011b, s. 70):
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt
genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till
problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan
tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till
problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Sammanfattning – Kunskapskrav och kunskapsnivåer
Ramverken har olika modeller för beskrivning av kunskapsnivåer. Kravnivåerna
är svåra att jämföra då TIMSS utgår från ett relativt system och Lgr 11 från
ett mål- och kunskapsrelaterat system. Kravnivåerna är även svåra att jämföra
då kunskapskraven ska tolkas i relation till andra delar i kursplanen och
TIMSS kunskapsnivåer innehåller mer matematiskt innehåll. Det finns dock
likheter i beskrivningar av progressionen där bland annat enkla situationer och
beräkningar utvecklas till komplexa situationer och välutvecklade resonemang.
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Jämförelse med PISA – Kunskapskrav och kunskapsnivåer
TIMSS och PISA har likheter i att de definierar kunskapsnivåer utifrån
resultat i kunskapsutvärderingarna där kunskapsnivåerna definieras av vilka
uppgifter eleverna som erhållit en viss poäng klarar av. Nivåerna i dessa
kunskapsutvärderingar beskrivs utifrån vad en elev på den aktuella nivån klarar
av. Lgr 11 har fördefinierade kunskapskrav som utarbetats genom saklogiska
resonemang.
Exempel ur beskrivningen för nivå 2 i PISA. Nivå 2 är den lägsta nivån som
eleverna bör uppnå för att anses vara matematiskt litterata (Skolverket, 2013a,
s. 31): ”På nivå 2 kan eleverna tolka och känna igen situationer i sammanhang
som inte fordrar mer än direkta slutsatser. De kan hämta relevant information
från en källa och använda en representationsform. Elever på denna nivå kan
använda grundläggande algoritmer, formler, procedurer eller konventioner. De
klarar av att föra ett enkelt resonemang och att göra bokstavliga tolkningar av
resultat.”
Ramverken har olika modeller för beskrivning av kunskapsnivåer. Kravnivåerna
är svåra att jämföra då Lgr 11:s kunskapskrav ska tolkas i relation till andra
delar i kursplanen, TIMSS och PISAs kunskapsnivåer konstrueras utifrån
samma modell men TIMSS kunskapsnivåer innehåller mer matematiskt
innehåll och PISAs är mer generellt hållna. Det finns dock vissa likheter i
beskrivningarna och beskrivningar av progressionen där bland annat, enkla
situationer, enkla beräkningar och enkla resonemang utvecklas till komplexa
situationer, välutvecklade resonemang och generalisationer.

Provjämförelse och jämförelse av bedömning
Jämförelsen av TIMSS-proven och nationella prov fokuserar genomförande
och förutsättningar. Analysen inkluderar instrumentens provlängder, prov
delar, omfattning, redovisningsformer, tillåtna hjälpmedel samt karaktären hos
bedömningsanvisningarna.

Provformat
Provdelen i TIMSS 2015 består av uppgifter i såväl matematik som i naturvetenskap. TIMSS använder sig av en roterad design som innebär att 14 olika provhäften konstrueras och där varje elev genomför endast ett av dessa. Detta innebär
att fler uppgifter kan användas än om alla elever genomförde samma prov.
Halva provhäftet består av matematikuppgifter och den andra halvan av uppgifter i naturvetenskap. Matematikuppgifterna i TIMSS 2015 var uppdelade i
14 kluster med uppgifter. Två kluster med matematikuppgifter kombineras med
två kluster naturvetenskapsuppgifter för att skapa ett provhäfte. Varje kluster
med matematikuppgifter återfanns i två olika provhäften, ena gången i första
halvan av provhäftet och andra gången i andra halvan av provhäftet. Varje kluster består av ungefär 11–14 matematikuppgifter i årskurs 4 och 14–17 matematikuppgifter i årskurs 8. Skrivtiden för kunskapsprovet är 72 minuter för årskurs
4 och 90 minuter för årskurs 8. Dessa skrivtider ska delas mellan matematik
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delen och naturvetenskapsdelen, vilket ger 36 minuter respektive 45 minuter för
matematikdelen. Miniräknare är inte tillåten som hjälpmedel för TIMSS årskurs
4 men är tillåten i TIMSS årskurs 8. I provhäftena i TIMSS 2015 är uppgifterna
inte ordnade i svårighetsordning.
Nationella proven i matematik i årskurs 3, 6 och 9 består av olika delprov, ett
muntligt delprov och flera skriftliga delprov. Delproven är uppdelade på flera
provdagar. På vissa av delproven är miniräknare tillåten. I de nationella proven
är uppgifterna i stort sett ordnade i svårighetsordning med den enklaste upp
giften först. Se exempel på likheter och skillnader i tabell 6.
Tabell 6. Exempel på skillnader och likheter i provformat mellan TIMSS-utvärderingen 2015 och nationella ämnesproven i matematik för
årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9, 2013.
TIMSS
Årskurs 4

TIMSS
Årskurs 8

Nationellt prov
Årskurs 3

Nationellt prov
Årskurs 6

Nationellt prov
Årskurs 9

Ett provhäfte där cirka
hälften av uppgifterna
är matematikuppgifter.

Ett provhäfte där cirka
hälften av uppgifterna
är matematikuppgifter.

Sju olika delprov som
kan göras vid olika tillfällen. Ett av delproven
är muntligt.

Fem olika delprov som
genomförs vid tre olika
tillfällen. Ett av del
proven är muntligt.

Fyra olika delprov som
genomförs vid tre olika
tillfällen. Ett av del
proven är muntligt.

Dessutom finns en
självbedömning (som
ej är obligatorisk).

Dessutom finns en
självbedömning (som
ej är obligatorisk).

Ej begränsat

Ej begränsat

Cirka 210 minuter

Muntligt delprov på
20–40 minuter och
skriftliga delprov på
sammanlagt uppskattad
tid mellan 180 och 250
minuter.

Muntligt delprov på
cirka 30 minuter och
skriftliga delprov på
sammanlagt uppskattad
tid mellan 200 och 280
minuter.

Muntligt delprov på
20–30 minuter och
skriftliga delprov på
sammanlagt 180
minuter.

Delproven varier mellan
20–50 minuter men
tiden är flexibel. I lärarinformationen står:
”Det viktiga är att varje
elev får den tid som
hon/han behöver.”

Delproven varier mellan
30–80 minuter men
tiden är flexibel. I lärarinformationen står:
”Det viktiga är att varje
elev får den tid som
hon/han behöver.”

72 minuter varav
matematikdelen har en
skrivtid på 36 minuter.

90 minuter varav
matematikdelen har en
skrivtid på 45 minuter.

Provet är skriftligt.

Provet är skriftligt.

Ett delprov är muntligt,
sex delprov är skriftliga.

Ett delprov är muntligt,
fyra delprov är skriftliga.

Ett delprov är muntligt,
tre delprov är skriftliga.

Miniräknare ej tillåten.

Miniräknare tillåten.

Miniräknare ej tillåten.
(Vissa år tillåts miniräknare på vissa delprov,
dock inte år 2013.)

Miniräknare tillåten på
fyra av delproven medan
ett skriftligt delprov är
miniräknarfritt.

Miniräknare tillåten på
tre av delproven medan
ett skriftligt delprov är
miniräknarfritt.

Varje elev möter 59
skriftliga deluppgifter i
matematik.

Varje elev möter 63
skriftliga deluppgifter i
matematik.

Varje elev möter 40
skriftliga deluppgifter i
matematik.

Varje elev möter mellan
23 och 26 deluppgifter i
matematik beroende på
provhäfte.

Varje elev möter mellan
29 och 33 deluppgifter i
matematik beroende på
provhäfte.
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Sammanfattning – Provformat
Mätinstrumenten har olika provformat. Uppgifterna i de olika provhäftena i
TIMSS är ordnade oberoende av svårighetsgrad och det finns inget ”mjuk
startstänkande” som det finns vid konstruktionen av de nationella proven som
inleds med enklare uppgifter. I TIMSS finns uppgifter från både matematik
och naturvetenskap i samma provhäfte. De nationella proven har ett muntligt
delprov, TIMSS är endast skriftligt.

Jämförelse med PISA – Provformat
TIMSS-provet och PISA-provet har likheter i designen av genomförandet. Båda
använder sig av en roterad design där endast vissa elever genomför vissa
uppgifter. Detta är möjligt då fokus inte är de enskilda elevernas resultat.
I nationella proven gör samtliga elever som genomför provet samma uppgifter
då syftet är bland annat att ge stöd för bedömningen av den enskilda elevens
kunskaper.
TIMSS-provet och PISA-provet har likheter i strukturen på uppbyggnaden av
provhäften. De bygger båda upp provhäften som består av vissa kluster av
matematikuppgifter men även av kluster i annat/andra ämnen. Ämnesproven
består endast av uppgifter i matematik.
TIMSS-provet och PISA-provet har likheter i ordningen på uppgifterna. Ingen
av kunskapsutvärderingarna sätter sina uppgifter i svårighetsordning. Dock
har båda kunskapsutvärderingarna varje matematikuppgift i minst två olika
provhäften och då på olika ställen i provhäftena. I ämnesproven används ett
”mjukstartstänkande” och de enklaste uppgifterna kommer först i provhäftena.
TIMSS-provet och PISA-provet har likheter i att de genomfördes helt skriftligt.
I ämnesproven fanns även muntliga delprov. Även om matematikdelen i
PISA genomförs med papper och penna fanns det i PISA 2012 en separat
kunskapsutvärdering med matematikuppgifter i digitalt format som genomfördes
med hjälp av datorer. Dessa uppgifter var bland annat interaktiva och resultaten
från dessa presenterades separat från de övriga matematikuppgifterna. Från
och med PISA 2015 genomförs PISA digitalt i samtliga OECD-länder.
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Bedömning
I TIMSS bedöms den del av elevsvaren som inte kan automaträttas av en grupp
nationella kodare. Elevernas prestationer på de nationella proven bedöms av
lärare. För båda grupperna bedömare ges information om hur bedömningen ska
genomföras. I instruktionerna till TIMSS-kodarna anges bland annat att ansvaret för att visa sina kunskaper ligger på eleverna, att det ligger inte på bedömaren att anta vad eleven avsett i hans eller hennes svar samt att bedömaren endast
kan ge poäng för det svaret eleven faktiskt angett i provhäftet (IEA, 2014a; IEA,
2014b). I instruktionerna till bedömarna för nationella proven i årskurs 6 och
årskurs 9 framhålls att bedömningsanvisningarna bygger på ”principen om positiv bedömning”, dvs. att bedömningen handlar om att ge poäng för lösningens
förtjänster och inte poängavdrag för eventuella fel och brister i elevlösningarna
(se till exempel Skolverket, 2013b).
Denna skillnad i instruktioner till bedömarna kan härledas till att i TIMSS
bedöms huvudsakligen endast svaren på uppgifterna, inte lösningarna av uppgifterna. I nationella proven finns uppgifter där eleverna ska redovisa sina lösningar
och där eleverna kan, även utan att ange ett korrekt svar, erhålla delpoäng. Som
exempel informeras eleverna i nationella provet i årskurs 9, delprov D, om att
”Till alla uppgifter utom en krävs fullständiga lösningar” och att ”Det är viktigt
att du redovisar allt ditt arbete. Du kan få poäng för delvis löst uppgift”.
Efter genomförande av nationellt ämnesprov får lärarna möjlighet att besvara
en lärarenkät. En hög andel av de svarande lärarna anger att de, inför genomförandet av ämnesproven, diskuterar bedömningen på ämnesproven och låter eleverna arbeta med uppgifter från tidigare prov. Eleverna får därigenom information om bedömningen, får se bedömningar av tidigare ämnesprov och vet oftast
att det är värt att försöka lösa en uppgift och lösa så stor del av uppgiften som
möjligt. I ämnesprovet kan eleven erhålla delpoäng om eleven kommit en bit på
väg i sin lösning och visat vissa kvaliteter i sitt kunnande. Endast korrekt svar på
uppgifter där det krävs redovisade lösningar ger dock inga poäng. I ämnesprovet
har man valt att bedöma även påbörjade lösningar för att man här hittar belägg
för att eleverna uppfyller kunskapskrav. I kunskapskraven (Skolverket, 2011b)
finns även indikationer att även påbörjade lösningar kan premieras, till exempel står det att eleven för det lägsta godkända betyget ska kunna använda en i
huvudsak fungerande metod. I TIMSS bedöms inte dessa försök till lösningar i
samma utsträckning.
Bedömningen i nationella ämnesproven sker på flera olika sätt exempelvis med
bedömningsmatriser och kvalitetsanalyser av elevernas lösningar. Ämnesprovet
har som mål att pröva kunskaper utifrån de kvalitativa nivåer som är beskrivna i
kunskapskraven. I TIMSS bedöms samtliga elevlösningar på ett mer endimensio
nellt sätt och i de allra flesta bedömningarna är de dikotoma (rätt/fel).
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Sammanfattning – Bedömning
I bedömningarna är skillnaderna större än likheterna. Det är skillnad i
vad i elevernas lösningar som ska bedömas och olikheter i uppgifter och
uppgiftstyperna slår igenom i bedömningarna. På det nationella ämnesprovet
i årskurs 9 finns det krav på redovisning i cirka hälften av uppgifterna och där
kan även påbörjade lösningar beaktas. Eleverna är ofta väl insatta i denna typ
av bedömning. På uppgifterna i TIMSS bedöms huvudsakligen endast svaret på
uppgifterna.

Jämförelse med PISA – Bedömning
PISA-provet och ämnesproven har likheter i att de i anvisningarna till bedömarna
anges att det handlar om att avgöra om eleven har förmågan att svara på
uppgiften och att bedömaren inte ska göra poängavdrag för sådant som avviker
från ett fulländat svar (OECD, 2011; Skolverket, 2013b). I TIMSS finns en något
striktare beskrivning där det bland annat står att bedömaren endast kan ge
poäng för det svaret eleven faktiskt angett i provhäftet.
Skillnader finns till exempel i hur elevlösningar bedöms i uppgifter där eleven
uppmanas redovisa sin lösning. I ämnesproven uppmanas eleven att redovisa
sina lösningar och ge fullständiga lösningar i cirka hälften av uppgifterna och
i samtliga av dessa kan lösningar, även utan ett korrekt svar, ge delpoäng.
I PISA uppmanas eleven att visa hur de löst uppgiften i cirka en tiondel av
uppgifterna och i TIMSS uppmanas eleverna att motivera eller förklara hur de
löst uppgifterna i cirka en tjugondel av uppgifterna och det är då motiveringen
eller förklaringen som ger poäng.

Jämförelse av uppgifternas utformning och karaktär
En jämförelse har gjorts av uppgifterna i matematikdelen i TIMSS årskurs 4
och årskurs 8 och matematikuppgifterna i nationella ämnesproven i matematik
årskurs 3, 6 och 9, våren 2013. Jämförelse har gjorts utifrån uppgifternas innehållsliga, kognitiva och sammanhangsdimensioner samt utifrån svårighetsnivå,
uppgiftsformat, visuell representation och språklig utformning.
I TIMSS och ämnesproven finns ibland flera uppgifter på samma tema eller i
samma kontext. Ibland har dessa uppgifter en gemensam ingress. Vi benämner
dem här som uppgifter i uppgiftssamlingar. I provhäftena för TIMSS årskurs
4 finns 157 unika uppgiftssamlingar med totalt 169 uppgifter. I provhäftena
till TIMSS årskurs 8 finns 194 unika uppgiftssamlingar med totalt 212 uppgifter. Ämnesprovet i årskurs 3, 2013, består av 39 uppgiftssamlingar med 59
uppgifter som redovisas skriftligt och en större muntlig uppgift. Ämnesprovet i
årskurs 6, 2013, består av 29 uppgiftssamlingar med 63 uppgifter som redovisas
skriftligt och en större muntlig uppgift. Ämnesprovet i årskurs 9, 2013, består
av 30 uppgiftssamlingar med 40 uppgifter som redovisas skriftligt och en större
muntlig uppgift.
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TIMSS försöker täcka en så stor del som möjligt av matematiken i de del
tagande ländernas läroplaner genom att skapa en variation av innehåll i upp
gifterna. Detta gör att alla matematikuppgifter inte fullständigt matchar
innehållet i varje lands läroplan. I arbetet med TIMSS får varje land möjlighet
att ange vilka uppgifter, vars innehåll, ligger utanför innehållet i deras läroplan.
Denna process beskrivs som en Test-Curriculum Matching Analysis, TCMA.
TIMSS beräknar sedan ett genomsnittligt resultat både på samtliga uppgifter
men även på de uppgifter som respektive land har angett rymmas i innehållet
i deras läroplan. I denna jämförelse av uppgifter analyseras de uppgifter som
Sverige (Skolverket) angett ryms inom innehållet i den nationella läroplanen.
Beslutet om respektive uppgift ryms inom den nationella läroplanen baseras dels
på uppskattningen om majoriteten av de deltagande eleverna mött det prövade
innehållet i uppgiften, dels på om det prövade innehållet i uppgiften bedöms ha
introducerats för eleverna innan provtillfället.
Av de totalt 169 uppgifterna i TIMSS årskurs 4 ansågs att eleverna bör ha
mött innehållet i 130 uppgifter innan provtillfället. Av de totalt 212 uppgifterna
i TIMSS årskurs 8 ansågs att eleverna bör ha mött innehållet i 174 uppgifter
innan provtillfället. Varje nationellt ämnesprov i matematik har ett muntligt
delprov såväl som flertalet skriftliga delprov. I denna jämförelse har valts att
jämföra de skriftliga uppgifterna för ämnesproven med uppgifterna i TIMSS.
Uppgifterna jämförs ur specifika prov som visserligen kan ha återkommande länkade uppgifter men som i denna analys får ses som representanter för
respektive prov. Om man hade jämfört andra upplagor, från andra år, av dessa
prov finns möjligheten att fördelningarna skulle blivit något annorlunda. Denna
jämförelse kan ändå ge indikationer och exempel på skillnader och likheter i de
olika mätinstrumenten.
Exempel på uppgifter ur TIMSS och nationella ämnesproven finns i bilaga.

Uppgifternas innehållsliga dimension
Uppgifternas ämnesinnehåll kategoriseras olika i de olika kunskapsutvärderingarna. För att jämföra fördelningen av innehåll har alla uppgifter från de
skriftliga delproven av de nationella proven och det ovan beskrivna urvalet av
uppgifter från TIMSS 2015 kategoriserats utifrån båda ramverkens kategoriseringar av innehåll. I TIMSS kategoriseras varje uppgift utifrån uppgiftens
huvudsakliga innehåll. I nationella ämnesproven utgår man inte bara från
uppgiftens huvudsakliga innehåll utan kategoriserar varje enskild uppgift i flera
innehållsområden. Detta innebär att i TIMSS modell har varje uppgift kategori
serats med endast ett matematiskt innehåll medan en uppgift i ämnesproven
kan ha kategoriserats med flera olika innehåll. För att göra kategoriseringarna
jämförbara har denna kategorisering utgått från samma kategoriseringsmodell,
uppgiftens huvudsakliga innehåll, och varje uppgift har kategoriserats i endast
en innehållskategori.
I tabell 7 och 8 har kategoriseringen utgått från uppgifternas huvudsakliga
innehåll enligt TIMSS uppdelning av matematiska innehåll (tabell 7) respektive
Lgr 11:s uppdelning av matematiskt innehåll (tabell 8). Uppgifter består sällan
av matematik från endast ett område, vilket gör att om man bara kategoriserar
utifrån uppgiftens huvudsakliga innehåll kan vissa områden, som kan återfinnas
i flertalet uppgifter men aldrig betecknas som huvudsaklig, erhålla alltför litet
utrymme.
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Tabell 7. Fördelning av andelen uppgifter utifrån huvudsakligt innehåll enligt TIMSS uppdelning av matematiskt innehåll för de skriftliga
uppgifterna i ämnesproven årskurs 3 (n=59), årskurs 6 (n=63) och TIMSS årskurs 4 (n=130) samt för de skriftliga uppgifterna i ämnesprovet i årskurs 9 (n=39) och TIMSS årskurs 8 (n=174).
Taluppfattning
och aritmetik

Geometriska former
och mått

Datarepresentation

Nationellt prov årskurs 3

77 %

18 %

5%

Nationellt prov årskurs 6

73 %

11 %

16 %

TIMSS årskurs 4*

46 %

37 %

17 %

Taluppfattning
och aritmetik

Algebra

Geometri

Statistik och
sannolikhet

Nationellt prov årskurs 9

49 %

21 %

18 %

13 %

TIMSS årskurs 8*

34 %

22 %

19 %

25 %

* För samtliga uppgifter i TIMSS årskurs 4 är fördelningen av uppgifter att 50 % ska innehålla Taluppfattning och aritmetik, 35 % ska innehålla Geometriska
former och mått och 15 % ska innehålla Datarepresentation. För samtliga uppgifter i TIMSS årskurs 8 är fördelningen av uppgifter att 30 % ska innehålla
Taluppfattning och aritmetik, 30 % ska innehålla Algebra, 20 % ska innehålla Geometri och 20 % ska innehålla Statistik och sannolikhet. I denna analys
presenteras fördelning av de uppgifter som bedömts ha ett innehåll som majoriteten av eleverna mött innan provtillfället.

I tabell 7 redovisas fördelning av andelen uppgifter utifrån huvudsakligt innehåll enligt TIMSS uppdelning av matematiskt innehåll. I jämförelsen ingår
skriftliga matematikuppgifter från ämnesproven i årskurs 3, årskurs 6 och
TIMSS årskurs 4 som kategoriserats efter uppdelningen i ramverket enligt
TIMSS årskurs 4 samt skriftliga matematikuppgifter från ämnesprovet i årskurs
9 och TIMSS årskurs 8 som kategoriserats efter uppdelningen i ramverket enligt
TIMSS årskurs 8.
I tabell 7 ses att samtliga prov har uppgifter i samtliga kategorier och att
samtliga prov har sin högsta andel uppgifter inom Taluppfattning och aritmetik
även om ämnesproven har en högre andel uppgifter inom Taluppfattning och
aritmetik än TIMSS och TIMSS årskurs 4 har en högre andel uppgifter inom
Geometriska former och mått än de övriga proven. Att ämnesprovet i årskurs 3
har högst andel inom Taluppfattning och aritmetik beror bland annat på att att
det provet har separata delprov som avser pröva Skriftliga räknemetoder, Enkla
bråk och uppdelning av tal respektive Taluppfattning och huvudräkning, där samtliga uppgifter kategoriseras som Taluppfattning och aritmetik. Nationella ämnesproven i årskurs 6 och 9 har delprov utan miniräknare som huvudsakligen avser
att pröva metoder och begrepp. I dessa delprov kategoriseras mer än hälften av
uppgifterna som Taluppfattning och aritmetik, vilket påverkar andelen i dessa
kategorier.
Tabell 8. Fördelning av andelen uppgifter utifrån kunskapsområden enligt Lgr 11 för de skriftliga uppgifterna i ämnesproven i årskurs 3
(n=59), årskurs 6 (n=63) samt från TIMSS årskurs 4 (n=130).
Taluppfatt
ning och tals
användning

Algebra

Geometri

Sannolikhet
och statistik

Samband och
förändring

Problem
lösning

Nationellt prov årskurs 3

61 %

7%

27 %

5%

0%

0%

TIMSS årskurs 4

41 %

11 %

32 %

15 %

1%

0%

Nationellt prov årskurs 6

36 %

27 %

13 %

17 %

6%

2%
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I tabell 8 har uppgifterna kategoriserats utifrån kunskapsområdena i Lgr 11.
I tabellen redovisas en fördelning av uppgifter i TIMSS och på ämnesproven
från proven i de lägre åldrarna (TIMSS årskurs 4 samt ämnesproven i årskurs
3 och 6) som har vissa likheter men även vissa betydande skillnader. Samtliga
prov har sin högsta andel uppgifter inom Taluppfattning och tals användning
och samtliga prov har en låg andel uppgifter inom Samband och förändring och
Problemlösning. Inga uppgifter i TIMSS och endast en uppgift i ett ämnesprov
kategoriseras som att huvudsakligen pröva Problemlösning. Många uppgifter
innehåller dock aspekter av Problemlösning men inte som huvudsakligt innehåll.
Fördelningarna av uppgifter som kategoriserats som Algebra, Geometri samt
Sannolikhet och statistik skiljer sig dock åt. Ämnesprovet i årskurs 6 har en högre
andel uppgifter inom Algebra och en lägre andel inom Geometri än de övriga
proven. Ämnesprovet i årskurs 3 har en lägre andel inom Sannolikhet och statis
tik än de övriga proven.
I tabellen kan en ojämn fördelning av innehåll för nationella ämnesprovet
i årskurs 3 observeras. Detta ämnesprov prövar uttryckligen inte allt innehåll
i varje prov. I denna studie användes ämnesprovet för årskurs 3 från 2013 då
bland annat inte innehållet Samband och förändring prövades. Proven har en
planering som bygger på att de avser att pröva ett urval av innehållet varje år
och att majoriteten av innehållet ska vara prövat under en treårsperiod.
I lärarinformationen till provet står det att: ”Allt i ämnet matematik som
beskrivs i kursplanen kan dock inte prövas varje år, då provet skulle bli för
omfattande.” (Skolverket, 2013f, s. 4). Detta ger att denna jämförelse blir ännu
mindre representativ än de övriga provmaterialen, som även de endast
är enskilda exempel på prov.
Figur 2 ger en alternativ visualisering av fördelningen.
Figur 2. Fördelning av uppgifter utifrån kunskapsområden enligt Lgr 11. I jämförelsen ingår
skriftliga matematikuppgifter från ämnesproven i årskurs 3 (n=59), årskurs 6 (n=63) samt från
TIMSS årskurs 4 (n=130).
Procent
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Taluppfattning
och tals
användning

Algebra

15 17

13

43
5

Geometri

Sannolikhet
och statistik

0

1

6

Samband
och
förändring

0 0

43
2

Problemlösning

I figur 2 återfinns uppgiftsfördelningen för proven som riktar sig till de lägre
åldrarna (ämnesproven i årskurs 3 och årskurs 6 samt TIMSS årskurs 4).
Figur 2 är ett diagram som motsvarar tabell 8. Det kan konstateras att fördelningarna till vissa delar påminner om varandra men med stigande årskurs
minskar andelen uppgifter inom Taluppfattning och tals användning och andelen
uppgifter i Algebra ökar. Mer än hälften av uppgifterna i ämnesprovet i årskurs
3 prövar huvudsakligen Taluppfattning och tals användning och jämfört med de
andra proven har ämnesprovet i årskurs 6 nästan tre gånger så många uppgifter
som prövar Algebra. Ämnesprovet i årskurs 3 och i TIMSS årskurs 4 har även en
högre andel av uppgifterna kategoriserade inom Geometri.
Tabell 9. Fördelning av andelen uppgifter utifrån kunskapsområden enligt Lgr 11 för de s
 kriftliga uppgifter i ämnesprovet i årskurs 9
(n=39) och i TIMSS årskurs 8 2015 (n=174) samt de pappersbaserade uppgifterna i PISA 2012.
Taluppfatt
ning och tals
användning

Algebra

Geometri

Sannolikhet
och statistik

Samband och
förändring

Problem
lösning

TIMSS årskurs 8

30 %

20 %

17 %

23 %

10 %

0%

Nationellt prov årskurs 9

44 %

10 %

18 %

10 %

18 %

0%

PISA 2012

24 %

5%

25 %

29 %

18 %

0%

I tabell 9 redovisas en fördelning av uppgifternas huvudsakliga ämnesinnehåll
i TIMSS årskurs 8 och på ämnesprovet i årskurs 9 utifrån kunskapsområden i
Lgr 11. Fördelningen av uppgifter har vissa likheter men även vissa betydande
skillnader. Till exempel ligger den största andelen av uppgifterna för TIMSS
årskurs 8 och ämnesprovet i årskurs 9 inom Taluppfattning och tals användande.
TIMSS åk 8 har en större andel uppgifter inom Algebra och inom Sannolikhet
och statistik än ämnesprovet i årskurs 9 och en lägre andel uppgifter inom
Sannolikhet och statistik. Inga uppgifter har kategoriserats som att de huvudsak
ligen prövar Problemlösning men många uppgifter innehåller dock aspekter av
Problemlösning även om ingen av dem har det som huvudsakligt innehåll.
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Jämförelse med PISA
(spridning av uppgifternas matematiska innehåll)
PISA, TIMSS årskurs 8 och Äp 9 har en spridning av matematiskt innehåll som
påminner om varandra genom vilka innehållskategorier som är täckta men
med vissa avgörande skillnader. I tabell 9 jämfördes uppgifternas fördelning
av matematisk innehåll, kategoriserat utifrån Lgr 11:s kunskapsområden. Till
exempel har inget av proven uppgifter som kategoriserats att huvudsakligen
innehålla Problemlösning och samtliga prov har en hög andel uppgifter inom
Taluppfattning och tals användning men Äp 9 har högst andel uppgifter
inom denna kategori. Jämfört med de andra proven har TIMSS årskurs 8 en
högre andel uppgifter inom Algebra, Äp 9 har en lägre andel uppgifter inom
Sannolikhet och statistik och TIMSS årskurs 8 har en lägre andel uppgifter
inom Samband och förändring. PISA skiljer sig från de övriga genom att ha
en lägre andel uppgifter inom Taluppfattning och tals användning och Algebra
samt en högre andel uppgifter inom Geometri och Sannolikhet och statistik.
Detta kan bero på PISAs fokusering på att pröva matematiska kunskaper i ett
sammanhang.
Skillnader i matematiska innehållet i ramverken och fördelningen av uppgifter
på innehåll påverkar vilken matematik som prövas och påverkar därmed
samstämmigheten mellan studierna.

I tabell 10 till tabell 14 redovisas sambandet mellan uppgifternas ämnes
innehållskategorisering i TIMSS och Lgr 11 genom korstabeller. Denna jämförelse ger en bild över likheter och skillnader i kategoriseringen utifrån innehållskategorier i de olika ramverken.
Tabell 10. Fördelningen av andelen skriftliga matematikuppgifter i ämnesprovet för årskurs
3 (n=59) som kategoriserats både utifrån Lgr 11:s kunskapsområden (rader) och TIMSS
innehållskategorisering i årskurs 4 (kolumner).
Taluppfattning och
aritmetik

Geometriska former
och mått

Taluppfattning
och tals användning

94 %

6%

Algebra

100 %

Geometri

47 %

Äp3

Sannolikhet och statistik

Data
representation

53 %
100 %

Samband och förändring
Problemlösning

Som ses i tabell 10 matchar kategoriseringen väl mellan innehållsområden
förutom de uppgifter som kategoriserats som Geometri med Lgr 11:s innehållsuppdelning. Dessa uppgifter fördelade sig på TIMSS innehållsområden
Taluppfattning och aritmetik och Geometriska former och mått. Uppgifter som
enligt Lgr 11 kategoriserats som Geometri och som i TIMSS kategoriserats som
Taluppfattning och aritmetik handlar om mätning av och beräkningar med tid.
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I TIMSS årskurs 4ingår Geometriska former och mått i relation till dessa under
Geometri. Under Taluppfattning och aritmetik i TIMSS finns dock innehållet
”Lösa problem i olika sammanhang, inklusive sådan som involverar mätningar,
pengar och enkla proportioner.”
Tabell 11. Fördelningen av andelen skriftliga matematikuppgifter i ämnesprovet för årskurs
6 (n=63) som kategoriserats både utifrån Lgr 11:s kunskapsområden (rader) och TIMSS
innehållskategorisering i årskurs 4 (kolumner).
Äp6

Taluppfattning och
aritmetik

Taluppfattning
och tals användning

100 %

Algebra

100 %

Geometri

Geometriska former
och mått

25%

Data
representation

75 %

Sannolikhet och statistik

100 %

Samband och förändring

75 %

Problemlösning

100 %

25 %

Som ses i tabell 11 matchar kategoriseringen av uppgifter väl mellan innehålls
områden. En fjärdedel av uppgifterna som kategoriserats som Geometri enligt
Lgr 11 har dock kategoriserats som Taluppfattning och aritmetik i TIMSS årskurs 4. Dessa uppgifter handlar om skala som står uttryckt inom Geometri
i Lgr 11 men som inte står uttryckt explicit i ramverket för TIMSS årskurs 4.
I TIMSS ramverk har det kategoriserats utifrån att det handlar om förhållanden
och proportioner.
En fjärdedel av uppgifterna som kategoriserats som Samband och förändring
enligt Lgr 11 har dock kategoriserats som Geometriska former och mått i TIMSS
årskurs 4. Dessa uppgifter handlar om koordinatsystem som ingår i Lgr 11:s
uppdelning under Samband och förändring men som i ramverket för TIMSS
årskurs 4 ingår under Geometriska former och mått.
Uppgifterna som kategoriserats som att huvudsakligen innehålla Problem
lösning i ämnesprovet i årskurs 6 kategoriserades som Taluppfattning och
aritmetik då uppgifterna innehöll möjliga beräkningar av heltal bland annat
genom att studera proportioner.
Tabell 12. Fördelningen av andelen skriftliga matematikuppgifter i ämnesprovet för årskurs
9 (n=39) som kategoriserats både utifrån Lgr 11:s kunskapsområden (rader) och TIMSS
innehållskategorisering i årskurs 8 (kolumner).
Äp9
Taluppfattning och tals
användning

Taluppfattning
och aritmetik

Algebra

94 %

Algebra

Statistik och
sannolikhet
6%

100 %

Geometri

100 %

Sannolikhet och statistik
Samband och förändring

Geometri

100 %
43 %

57 %

Problemlösning
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Som ses i tabell 12 matchar kategoriseringen väl mellan innehållsområden.
Innehållsområdet Samband och förändring enligt Lgr 11 har ingen entydig motsvarighet i ramverket för TIMSS årskurs 8. Uppgifter inom denna kategori som
med ramverket för TIMSS årskurs 8 kategoriserats som Taluppfattning och arit
metik handlar om bland annat procent för att uttrycka förändring och uppgifter
som kategoriserats som Algebra behandlar bland annat tolkning och användning
av linjära funktioner.
Tabell 13. Fördelningen av andelen skriftliga matematikuppgifter i TIMSS årskurs 4 (n=130) som kategoriserats både utifrån TIMSS
årskurs 4 innehållskategorisering (rader) och Lgr 11:s kunskapsområden (kolumner).
Taluppfatt
ning och tals
användning

Algebra

Taluppfattning och aritmetik

77 %

23 %

Geometriska former och mått

10 %

TIMSS Årskurs 4

Datarepresentation

Geometri

Sannolikhet
och statistik

88 %

9%

Samband
och
förändring

Problem
lösning

2%
91 %

Som ses i tabell 13 matchar kategoriseringen av uppgifter i TIMSS årskurs 4
inom Taluppfattning och aritmetik enligt TIMSS ramverk väl med Taluppfatt
ning och tals användning och Algebra enligt Lgr 11. Algebra finns inte som ett
eget innehållsområde i TIMSS årskurs 4 utan den ingår som en del av området
Taluppfattning och aritmetik där bland annat prealgebra återfinns. Några få uppgifter hamnar utanför det dominerande mönstret i kategoriseringen. Av de som
i TIMSS årskurs 4 kategoriserats som Geometriska former och mått kategoriserades nästan samtliga som Geometri med Lgr 11:s ramverk. Uppgifter som avvek
var till exempel uppgifter som inkluderade användandet av tal invid en tallinje
(kategoriserades som Geometriska former och mått i TIMSS och som Taluppfatt
ning och tals användning i Lgr 11) eller ett koordinatsystem (kategoriserades som
Geometriska former och mått i TIMSS och som Samband och förändring i Lgr 11).
Tabell 14. Fördelningen av andelen skriftliga matematikuppgifter i TIMSS årskurs 8 (n=174) som kategoriserats både utifrån TIMSS
årskurs 8 innehållskategorisering (rader) och Lgr 11:s kunskapsområden (kolumner).

TIMSS Årskurs 8
Taluppfattning och aritmetik

Taluppfatt
ning och tals
användning

Algebra

78 %

Geometri

Sannolikhet
och statistik

Samband
och
förändring

2%

2%

19 %

Algebra

5%

90 %

Geometri

6%

82 %

Statistik och sannolikhet

7%

2%

Problem
lösning

5%
12 %
91 %

Som ses i tabell 14 finns tydliga matchningar mellan Taluppfattning och aritme
tik (TIMSS) och Taluppfattning och tals användning (Lgr 11), Algebra (TIMSS)
och Algebra (Lgr 11), Geometri (TIMSS) och Geometri (Lgr 11) samt Statistik
och sannolikhet (TIMSS) och Sannolikhet och statistik (Lgr 11). Området
Samband och förändring återfinns inte som enskilt område i TIMSS och uppgifterna som kategoriserats i denna kategori återfinns som kategoriserade inom
samtliga innehållskategorier i TIMSS. Uppgifter inom området Samband och
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förändring (Lgr 11) handlar bland annat om procentberäkningar (kategoriserat
som Taluppfattning och aritmetik i TIMSS), funktioner och räta linjen (kategoriserat som Algebra i TIMSS) och koordinatsystem (kategoriserat som Geometri
i TIMSS).

Jämförelse med PISA (uppgifternas innehållskategorisering)
PISA, TIMSS årskurs 8 och Äp 9 har innehållsområden som i stor utsträckning
stämmer överens med varandra. Detta visades för Äp 9 och TIMSS årskurs 8 i
tabell 12 respektive tabell 14 med uppgiftsmatchningsvärden (det vill säga hur
stor andel av uppgifterna i en kategori som kunde matchas mot ett specifikt
område i det andra ramverket) som ligger mellan 78 procent och 100 procent.
Endast området Samband och förändring i Lgr 11 ligger utanför dessa värden
och kunde inte kopplas till endast ett område i TIMSS då detta område inte
återfinns explicit i TIMSS utan innehållet återfinns både inom Taluppfattning
och aritmetik och Algebra.
Innehållskategorierna i PISA 2012 var Kvantitet, Rum och form, Samband och
förändring samt Osäkerhet. Uppgiftsmatchningen mellan innehållskategorierna
i Lgr 11 och PISA låg mellan 86 procent och 100 procent förutom för
PISA-kategorin Förändring och samband där uppgifterna spred sig över
innehållskategorierna men 52 procent kategoriserades som Lgr 11-kategorin
Samband och förändring (Skolverket, 2015, s. 22).

I ramverket för TIMSS definieras en avsedd fördelningen av uppgifter mellan innehållsområdena där Taluppfattning och aritmetik har störst utrymme i
TIMSS årskurs 4 och hälften av uppgifterna ska representera detta innehåll.
I TIMSS årskurs 8 ska innehållsområdena Taluppfattning och aritmetik och
Algebra vara högst representerade av cirka 30 procent per område av det totala
antalet uppgifter.
I ämnesproven för årskurs 9 strävar man efter att provet som helhet ska ha en
någorlunda jämn fördelning mellan de olika kunskapsområdena. Men man lyfter fram att ”några kunskapsområden som Taluppfattning och tals användning
samt Problemlösning har dock en något större tyngd beroende på att de har ett
bredare innehåll i kursplanen. Här finns Problemlösning specifikt beskrivet men
nästan varje poäng från kunskapsområdet Problemlösning prövar samtidigt ett
annat centralt innehåll.” (PRIM-gruppen, 2013). Ämnesprovet i årskurs 3 har,
som tidigare nämnts, en modell där inte allt innehåll finns med i varje prov utan
innehållet ska vara täckt under en treårsperiod.
I jämförelsen av uppgifternas matematiska innehåll har endast skriftliga
uppgifter analyserats. I de nationella ämnesproven ingick även ett muntligt
delprov vars matematikinnehåll inte är inkluderat i tabell 8 eller 9. I ämnesprovet i årskurs 3 handlade det muntliga delproven om geometriska begrepp
(Geometri i Lgr 11), i ämnesprovet i årskurs 6 och årskurs 9 handlade det om att
tolka olika diagram (Sannolikhet och statistik i Lgr 11). I ämnesprovet i årskurs
3 var andelen skriftliga uppgifter inom Geometri något lägre än i TIMSS årskurs
4 och den muntliga delprovet bidrar till utjämning av denna skillnad. Ämnesprovet i årskurs 9 hade en lägre andel uppgifter inom Sannolikhet och statistik än
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TIMSS årskurs 8 och även här bidrar det muntliga delprovet till att jämna ut
olikheterna i fördelningen. Tas även det muntliga delprovet med i analysen kan
vi konstatera att uppgifternas fördelning av matematiskt innehåll stämmer ännu
bättre överens mellan TIMSS och ämnesproven.
För ämnesprovet i årskurs 3 är det svårt att göra en jämförelse på grund av att
provet fokuserar på olika innehåll olika år. Vid jämförelse mellan TIMSS årskurs
4 och ämnesprovet i årskurs 6 kan konstateras att fördelningen är relativt lika
men TIMSS årskurs 4 har en högre andel uppgifter inom Geometri och ämnesprovet i årskurs 6 har en högre andel uppgifter inom Algebra. Vid jämförelse
mellan TIMSS årskurs 8 och ämnesprovet i årskurs 9 kan konstateras att fördelningen är relativt lika men TIMSS årskurs 8 har en något högre andel uppgifter
inom området Statistik och sannolikhet och ämnesprovet i årskurs 9 har en något
högre andel uppgifter inom området Taluppfattning och tals användning.

Sammanfattning – Uppgifternas innehållsliga dimension
Spridningen av uppgifternas innehåll har vissa likheter men även skillnader.
En jämförelse av uppgifterna i ämnesproven med uppgifterna i TIMSS vad gäller
innehållskategorier visar att fördelningen av uppgifter mellan innehållskategorier
stämmer bra till övervägande del. Samtliga prov har sin tonvikt på TIMSSområdet Taluppfattning och aritmetik respektive Lgr 11-området Taluppfattning
och tals användning. Samtliga prov hade uppgifter inom samtliga TIMSS-områden
och i samtliga Lgr 11-områden förutom innehållskategorin Problemlösning.
Skillnader återfanns i andelen uppgifter som kategoriserats i vissa av innehålls
områdena. Till exempel hade TIMSS årskurs 4 en högre andel uppgifter inom
Geometri än ämnesprovet i årskurs 6, som istället hade en högre representation
av innehållet Algebra. TIMSS årskurs 8 hade en något högre representation av
innehållet Statistik och sannolikhet och Algebra än ämnesprovet i årskurs 9, som
istället hade en något högre representation av innehållet Taluppfattning och tals
användning.
Ett tydligt samband finns mellan de olika indelningarna av innehållsområden
i TIMSS och Lgr 11, då uppgifter som kategoriseras inom ett innehållsområde
i den ena indelningsmodellen i stor utsträckning kategoriserades i motsvarande
områden i den andra indelningsmodellen. Detta visar att skillnader i fördel
ningen av uppgifter inte beror på skillnader i kategoriseringar.
Skillnader i det matematiska innehållet i ramverken och fördelningen av
uppgifter på innehåll påverkar vilken matematik som prövas och påverkar
därmed samstämmigheten mellan studierna.

Kognitiva områden och förmågor
Uppgifterna i de båda kunskapsutvärderingarna har kategoriserats utifrån vilka
kognitiva områden som huvudsakligen används. Områdena för TIMSS definieras i ramverket för TIMSS 2015 (Mullins & Martin, 2013). Området Veta
täcker de fakta, procedurer och begrepp som elever behöver kunna. Området
Tillämpa fokuserar förmågan att använda denna kunskap för att välja eller skapa
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modeller och lösa problem. Området Resonera går bortom lösandet av problem
av rutinkaraktär till att omfatta förmågan att använda analytiska förmågor,
generalisera och tillämpa matematik i obekanta eller komplexa sammanhang.
Tabell 15. Fördelning av andelen uppgifter med avseende på kognitiva områden (TIMSS 2015)
för skriftliga uppgifter i ämnesproven i årskurs 3 (n=59), årskurs 6 (n=63) samt i TIMSS årskurs 4 (n=130).
Veta

Tillämpa

Resonera

Nationellt prov årskurs 3

55 %

30 %

15 %

TIMSS årskurs 4*

37 %

39 %

24 %

Nationellt prov årskurs 6

61 %

30 %

9%

Tabell 16. Fördelning av andelen uppgifter med avseende på kognitiva områden (TIMSS 2015).
I jämförelsen ingår skriftliga matematikuppgifter från ämnesprovet i årskurs 9 (n=39) och från
TIMSS årskurs 8 (n=174).
Veta

Tillämpa

Resonera

TIMSS årskurs 8*

31 %

47 %

22 %

Nationellt prov årskurs 9

36 %

51 %

13 %

* För samtliga uppgifter i TIMSS årskurs 4 är fördelningen 40 % av uppgifterna inom Veta, 40 % av uppgifterna inom Tillämpa och av uppgifterna inom 20 % Resonera. För samtliga uppgifter i TIMSS Årskurs 8 är
fördelningen 35% Veta, 40 % Tillämpa och 25 % Resonera. I denna analys presenteras fördelning av de
uppgifter som bedömts ingå i innehållet i läroplanen, Lgr 11, enligt TCMA.

Enligt tabell 15 har samtliga prov uppgifter som representerar de olika kognitiva
områdena, dock har till exempel ämnesproven i årskurs 3 och 6 en något högre
andel uppgifter som kategoriserats som Veta och ämnesprovet i årskurs 6 lägst
andel uppgifter som kategoriserats som Resonera. Enligt tabell 16 har de båda
proven uppgifter som representerar de olika kognitiva områdena och spridningen är relativt likartad.

Jämförelse med PISA (kognitiva områden)
Fördelning av uppgifterna i Äp 9 har en god överensstämmelse med för
delningen av uppgifterna i TIMSS om dessa kategoriseras utifrån TIMSS
beskrivning av kognitiva områden (tabell 16). Uppgifterna i Äp 9 har även en
god överensstämmelse med fördelningen av uppgifterna i PISA om dessa
kategoriseras utifrån PISAs beskrivning av kognitiva dimensioner som i PISA
beskrivs som processer (Skolverket, 2015). De tre processerna i PISA 2012 var
Formulera, Använda och Tolka.

Uppgifterna i de båda kunskapsutvärderingarna har även kategoriserats utifrån
vilka förmågor som huvudsakligen avses att prövas. Eftersom varje poäng definieras med en huvudsaklig förmåga på nationella provet i årskurs 6 och årskurs
9 har den modellen använts för samtlig kategorisering av förmåga. Samtliga
poäng i de olika proven har kategoriserats med den förmåga som huvudsakligen
avses att prövas. De fem förmågorna definieras i svenska läroplanen. En förmåga
handlar om problemlösning och beskrivs som förmågan att formulera och lösa
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problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. En
förmåga handlar om begrepp och beskrivs som förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. En förmåga handlar
om metoder och beskrivs som förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. En förmåga
handlar om resonemang och beskrivs som förmågan att föra och följa matematiska resonemang. Den sista förmågan handlar om kommunikation och beskrivs
som förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Tabell 17. Fördelning av andelen poängen med avseende på förmågor (Lgr 11). I jämförelsen ingår skriftliga matematikuppgifter från ämnesproven i årskurs 3 och årskurs 6 samt från TIMSS
årskurs 4.
Problem
lösning

Begrepp

Metod

Resonemang

Kommunikation

Nationellt prov
årskurs 3

4%

41 %

37 %

3%

15 %

TIMSS årskurs 4*

6%

42 %

52 %

0%

0%

Nationellt prov
årskurs 6

26 %

27 %

17 %

11 %

18 %

Tabell 18. Fördelning av andelen poängen med avseende på förmågor (Lgr 11). I jämförelsen
ingår skriftliga matematikuppgifter från ämnesprovet i årskurs 9 och från TIMSS årskurs 8.
Problem
lösning

Begrepp

Metod

Resonemang

Kommunikation

TIMSS årskurs 8

9%

25 %

61 %

3%

2%

Nationellt prov
årskurs 9

20 %

24 %

23 %

11 %

20 %

Enligt tabell 17 har uppgifterna i ämnesproven i årskurs 3 och uppgifterna i
TIMSS årskurs 4 en större tyngd på förmågorna som handlar om Begrepp och
Metod än ämnesprovet i årskurs 6 som har en högre andel uppgifter som avser
att pröva förmågan som handlar om Problemlösning. Enligt tabell 18 har TIMSS
årskurs 8 en högre andel uppgifter som avser att pröva förmågan som handlar
om Metod. Både tabell 17 och tabell 18 visar att det är få uppgifter i TIMSS som
kategoriserats med förmågorna som handlar om Resonemang och Kommunikation
vilket kan bero på att i TIMSS bedöms endast svar och inte redovisade lösningar
på uppgifter.
Det finns kopplingar mellan TIMSS kognitiva områden och kursplanens
förmågor. I avsnittet Ramverksjämförelse > Kognitiva områden och förmågor
diskuterades dessa kopplingar. Kopplingarna som argumenterades för bekräftas
av uppgifternas kategorisering. De uppgifter som i TIMSS kategoriserats som
Veta visade sig ha kategoriserats som Begrepp (42 procent) och Metod (58 procent). TIMSS-uppgifterna som kategoriserats som Tillämpa hade kategoriserats
som Problemlösning (8 procent), Begrepp (24 procent) och Metod (67 procent).
TIMSS-uppgifterna som kategoriserats som Resonera hade kategoriserats med en
spridning över samtliga förmågor. Det som beskrivs i TIMSS kognitiva områden återfinns i hög grad i förmågorna i den svenska kursplanen men de båda
ramverken har valt olika sätt att dela upp den kognitiva dimensionen.
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Sammanfattning – Kognitiva områden och förmågor
Det finns både likheter och olikheter i fördelningen av kognitiva områden och
förmågor. Samtliga prov har uppgifter som avser att pröva de olika kognitiva
områdena som definieras i TIMSS ramverk, dock har ämnesproven i årskurs
3 och 6 en något högre andel uppgifter som avser att pröva området Veta.
Uppgifterna i TIMSS och ämnesprovet i årskurs 3 har en tonvikt på förmågorna
som handlar om Begrepp och Metod. Det är få uppgifter i TIMSS som prövar
förmågorna som handlar om Resonemang och Kommunikation.

Sammanhangsdimension
Varken TIMSS eller nationella proven kategoriserar sina uppgifter efter vilket
sammanhang de verkar i, dock lyfter båda fram användandet av matematik
i olika sammanhang. I ramverket för TIMSS lyfts fram att matematiken är
nödvändig i vardagen och att många yrkesval kräver en stark matematisk grund.
Ambitionen med kursplanen i Lgr 11 uttrycks bland annat som ”vikten av att
möta och använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2011a,
s. 6). Men matematiken är förutom att vara ett nyttoverktyg också ”ett språk,
ett kulturarv, en konstform och en vetenskap” (Skolverket, 2011a, s. 7). Både
TIMSS och nationella proven har matematikuppgifter både med och utan
kontext.
Uppgifterna i de båda kunskapsutvärderingarna har kategoriserats utifrån
vilka kontexter som uppgifterna huvudsakligen befinner sig i. Som ramverk för
kategoriseringen har PISA-utvärderingens kategorier använts men har utökats
med kategorin Ingen kontext. Kontexterna identifierar de sammanhang och
situationer i vilka man kan möta matematiken. Uppgifterna är kategoriserade i
kontextområden: Ingen kontext för uppgifter som saknar kontext, Personlig som
relaterar till individers och familjers vardag, Samhällsliv som relaterar till individen som en del av ett samhälle, det kan gälla såväl lokalt, nationellt som globalt,
Yrkesliv som relaterar till arbetslivet och Vetenskaplig som relaterar till användandet av matematik i naturvetenskap och teknik.
Tabell 19. Uppgifternas fördelning med avseende på sammanhang enligt PISAs kategorier för
skriftliga uppgifter i ämnesproven årskurs 3 och årskurs 6 samt i TIMSS årskurs 4.
Ingen kontext

Personlig

Samhällsliv

Yrkesliv

Vetenskaplig

Nationellt prov
årskurs 3

52 %

35 %

13 %

0%

0%

TIMSS årskurs 4

48 %

48 %

2%

0%

2%

Nationellt prov
årskurs 6

34 %

63 %

3%

0%

0%

Som kan ses i tabell 19 är fördelningen av uppgifternas sammanhang relativt
lika. Samtliga prov har en tonvikt på Ingen kontext och Personlig kontext.
Ämnesprovet i årskurs 3 har en övergripande kontext, som är gemensam för
delproven. Denna utgörs av en berättelse om två barn, Nova och Troj. Trots
en övergripande kontext så slår den inte alltid igenom på uppgifterna då drygt
hälften av uppgifterna har kategoriserats som Ingen kontext.
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Bild 1. De två barnen Troj och Nova som berättelsen i ämnesprovet för årskurs 3 är uppbyggt
kring och som skapar en övergripande kontext. Illustration: Jens Ahlbom.

Tabell 20. Uppgifternas fördelning med avseende på sammanhang enligt PISAs kategorier
för skriftliga uppgifter i ämnesprovet årskurs 9 och från TIMSS årskurs 8 samt de pappers
baserade uppgifterna i PISA 2012.
Ingen kontext

Personlig

Samhällsliv

Yrkesliv

Vetenskaplig

TIMSS årskurs 8

43 %

44 %

1%

5%

7%

Nationellt prov
årskurs 9

38 %

23 %

10 %

0%

28 %

PISA 2012

0%

15 %

33 %

18 %

33 %

I tabell 20 kan konstateras att både TIMSS årskurs 8 och ämnesprovet i årskurs
9 har flest uppgifter utan kontext och inga eller en något lägre andel uppgifter
kategoriseras inom kontexten Yrkesliv. I kategorisering av övriga sammanhang
skiljer sig proven åt. Till exempel har ämnesprovet i årskurs 9 en högre andel
uppgifter inom kontexten Vetenskaplig och en lägre andel på kontexten Person
lig. Detta kan härledas till ett av delproven i ämnesprovet i årskurs 9, som är ett
delprov som har ett övergripande tema. Temat var ”En resa till Sydafrika” och
flertalet av uppgifterna anknöt till kontexten Vetenskaplig genom att bland annat
handla om diamantslipning, oljeutsläpp och tekniska konstruktioner.
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Bild 2. Illustration av temat ”En resa till Sydafrika”. Illustration: Jens Ahlbom.

Sammanfattning – Sammanhangsdimension
Spridningen av uppgifternas kontext har stora likheter. Samtliga prov hade en
hög andel inommatematiska uppgifter utan någon kontext. Samtliga prov hade
också en hög andel uppgifter i en kontext som relaterade till elevens vardag.
Få uppgifter i proven kategoriserades inom kontexten yrkesliv. Ämnesprovet i
årskurs 9 hade en högre andel uppgifter i en vetenskaplig kontext beroende på
att ett av provets delprov behandlade ett sådant tema.

Jämförelse med PISA – Sammanhangsdimension
Äp 9 och TIMSS årskurs 8 har fördelningar av uppgiftssammanhang (kontexter)
som påminner om varandra bland annat genom att en hög andel uppgifter
saknar kontext, men skiljer sig i det att Äp 9 har en högre andel uppgifter i
en vetenskaplig kontext och TIMSS årskurs 8 har en högre andel uppgifter
relaterade till elevens vardag (tabell 20). Fördelningen av sammanhang i
PISA skiljer sig från de andra bland annat genom att det inte finns några
inommatematiska uppgifter utan kontext och att det finns en relativt stor andel
PISA-uppgifter som relaterar till yrkeslivet.
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Svårighetsnivå
Det finns skillnader i hur uppgifter väljs med avseende på svårighetsnivån till
de olika kunskapsutvärderingarna. Uppgifterna i TIMSS är valda för att få ett
brett spektra av svårighetsnivåer, som bör matcha fördelningen av nivåerna på
kunskaper hos de undersökta eleverna. I TIMSS (Mullis, Martin, Foy & Arora,
2012, s. 39) beskrivs vikten av att ha en vid svårighetsnivå på uppgifterna.
It is a well-known principle of educational measurement that the difficulty of
the items used to assess student achievement should match the ability of
the students taking the assessment. In the context of assessing mathematics achievement, measurement is most efficient when there is a reasonable
match between the mathematics ability level of the student population being
assessed and the difficulty of the assessment items.

Detta innebär till exempel att TIMSS innehåller uppgifter som kan anses vara
under den lägsta godkända nivån i kunskapskraven men som är lämpliga om
man avser att pröva hela spektret av kunskaper. I TIMSS vill man använda
uppgifter så att man kan särskilja elevernas prestationer och rangordna eleverna.
Genom att använda uppgifter med varierande svårighet kan elevprestationerna
särskiljas.
Uppgifterna i ämnesproven är valda för att passa det mål- och kunskaps
relaterade system som läroplanen bygger på och uppgifter skapas och väljs ut
för att svara mot de fördefinierade kunskapskrav som finns i anslutning till
läroplanen. I proven finns uppgifter som prövar kunskaper på de för årskursen
angivna kunskapskravsnivåerna. I ämnesproven i årskurs 6 och 9 sammanfattas
elevernas prestationer med provbetyg. Uppgifterna är utvecklade för att bedöma
kunskaper i relation till dessa kunskapskravsnivåer och svårighetsnivån på upp
gifterna är vald för att ge argument för olika provbetyg. Om ämnesproven avser
att pröva kunskaper i relation till dessa kunskapskrav är det viktigt att de innehåller flertalet mätpunkter per kunskapskravsnivå för att en så hög mätsäkerhet
som möjligt ska uppnås. Uppgifterna i ämnesproven har varierande svårighetsnivå för att särskilja elevernas prestationer, men det behövs inte uppgifter med
svårighetsnivåer under det lägsta kravet för godkänt betyg.
I kunskapskraven som hör till den svenska läroplanen definieras kvalitativa
nivåer i form av kunskapskrav som är explicit definierade för nivån godtagbara
kunskaper i årskurs 3 och för betygen E, C och A i årskurs 6 och årskurs 9, där
E är det lägsta godkända betyget och A är det högsta betyget. På de nationella
ämnesproven i matematik, årskurs 6 och 9, används kvalitativa poäng för de tre
nivåerna genom E-poäng, C-poäng och A-poäng, som svarar mot betygsnivåer
i kunskapskraven. Ämnesprovet i årskurs 6 hade en fördelning på 48 procent
E-poäng, 37 procent C-poäng och 16 procent A-poäng och ämnesprovet i årskurs 9 hade en fördelning på 38 procent E-poäng, 40 procent C-poäng och
22 procent A-poäng.
Eftersom kunskapskravet för årskurs 3 endast beskriver en nivå, godtagbara
kunskaper i slutet av årskurs 3, har provet endast uppgifter som svarar mot den
nivån. Ämnesprovet sammanfattas inte med ett provbetyg utan kravgränser
anges för varje delprov.
I en jämförelse har samtliga poäng, i samtliga prov, kategoriserats utifrån
kunskapskravens beskrivningar (tabell 21 och tabell 22). I de nationella proven
finns poängen redan kategoriserade av provutvecklarna utifrån en tolkning av
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kunskapskraven medan poängen i TIMSS årskurs 4 och årskurs 8 har kategoriserats utifrån en tolkning av kunskapskraven anpassat till respektive årskurs.
Varje poäng har kategoriserats att ligga antingen under betygsnivån E, inom
betygsnivån E, inom betygsnivån C eller inom betygsnivån A. Eftersom nationella provet i årskurs 3 endast svarar mot kunskapskrav för godtagbara kunskaper
har ingen kategorisering gjorts för detta prov.
Tabell 21. Jämförelse av andelen poäng på olika kvalitativa nivåer utifrån den svenska
läroplanen, Lgr 11.
Under betygs
nivån E

Inom betygs
nivån E

Inom betygs
nivån C

Inom betygs
nivån A

TIMSS årskurs 4

1%

76 %

20 %

3%

Nationellt prov
årskurs 6

0%

48 %

37 %

16 %

Tabell 22. Jämförelse av andelen poäng på olika kvalitativa nivåer utifrån den svenska
läroplanen, Lgr 11.
Under betygs
nivån E

Inom betygs
nivån E

Inom betygs
nivån C

Inom betygs
nivån A

TIMSS årskurs 8

6%

66 %

27 %

1%

Nationellt prov
årskurs 9

0%

38 %

40 %

22 %

Tabell 21 och tabell 22 redovisar kategorisering av poäng på kvalitativa nivåer,
baserade på kunskapskraven i Lgr 11. Tabellerna visar att TIMSS-proven har
några enstaka uppgifter som ligger under lägsta godkända nivå i de svenska
kunskapskraven (en procent av poängen i TIMSS årskurs 4 och 6 procent av
poängen i TIMSS årskurs 8). Tabellerna visar också att TIMSS har färre uppgifter än ämnesproven som svarar mot den högsta kvalitativa nivån, betygsnivå A.
TIMSS-proven har även en tonvikt inom nivån som beskrivs som betygsnivå E. Detta kan delvis bero på att för TIMSS årskurs 4 är kunskapskraven för
årskurs 6 tolkade och anpassade till innehållet i årskurs 4 och att det begränsade
innehållet inte fullt ut möjliggör att de högre nivåerna täcks in.
Ett annat sätt att undersöka svårighetsnivån är att undersöka uppgifternas
lösningsproportion. Lösningsproportionen i intervallet 0,0 till 1,0 anger hur
stor andel av den maximalt uppnåbara poängsumman för en uppgift som
utdelats till de elever som haft uppgiften i sitt prov. Medelvärdet för lösnings
proportionerna i ett prov erbjuder ett sammanfattande mått som kan antas
ge utslag för i vilken mån den av eleverna upplevda komplexiteten i lösnings
proceduren är hög eller låg och om frågeställningarna i uppgifterna i ett prov är
kända eller okända.
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Tabell 23. Jämförelse av lösningsproportioner mellan elever på nationella proven i årskurs 3 (n=1420), årskurs 6 (n=1727) och årskurs 9
(n=2437), och svenska elever på TIMSS 2015 årskurs 4 och 8 samt de pappersbaserade uppgifterna i PISA 2012.
Genomsnittlig
lösnings
proportion

Lösnings
proportionernas
standard
avvikelse

Lägsta lösningsproportionen

Högsta lösningsproportionen

Lösnings
proportionernas
median

Nationellt prov åk 3

0,85

0,11

0,54

0,98

0,90

TIMSS åk 4

0,56

0,18

0,11

0,94

0,55

Nationellt prov åk 6

0,68

0,18

0,25

0,96

0,71

TIMSS åk 8

0,48

0,19

0,06

0,87

0,49

Nationellt prov åk 9

0,53

0,22

0,11

0,90

0,58

PISA 2012

0,45

0,24

0,01

0,91

0,44

I tabell 23 kan konstateras att ämnesprovet i årskurs 3 har uppgifterna med
högst lösningsproportion. Uppgiften med lägst lösningsproportion i ämnes
provet i årskurs 3 hade lösningsproportionen 0,54. Detta innebär att provet inte
hade någon uppgift som var svårare än att över hälften av eleverna (54 procent)
klarade uppgiften. Detta beror på att ämnesprovet i årskurs 3 endast svarar mot
en nivå med lägsta godtagbara kunskaper och inte behöver svårare uppgifter än
de som prövar just den nivån.
Även uppgifterna i ämnesprovet i årskurs 6 har uppgifter som i genomsnitt
är lättare för eleverna än uppgifterna i de övriga proven. Den genomsnittliga
lösningsproportionen på 0,68 innebär att i genomsnitt klarar 68 procent uppgifterna i provet. I TIMSS-proven och i ämnesprovet i årskurs 9 är spridningen
av svårighetsnivåerna stor, från uppgifter som endast cirka en tiondel av de
svenska eleverna lyckas lösa till uppgifter som endast cirka en tiondel av eleverna
ej lyckas lösa.

Jämförelse med PISA – Svårighetsnivå
PISA och TIMSS årskurs 8 påminner om varandra genom att de inkluderar
uppgifter med stor variation i svårighetsnivåer, som matchar fördelningen av
nivåerna på kunskaper hos de undersökta eleverna. Uppgifterna i Äp 9 är
däremot valda för att passa det mål- och kunskapsrelaterade system som
läroplanen bygger på och uppgifter matchas mot de fördefinierade kunskapskrav
som finns i anslutning till läroplanen. PISA och TIMSS vill särskilja elevers
prestationer på samtliga kunskapsnivåer medan det i Äp 9 till exempel, inte
behövs några lättare uppgifter än den lägsta godkända nivån.
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Figur 3. Fördelningen av lösningsproportioner på uppgifter i nationella proven i årskurs 3
(n=1420), årskurs 6 (n=1727) och årskurs 9 (n=2437), TIMSS årskurs 4 och 8 samt PISA
2012.
Uppgifter med lägst
lösningsproportion

Uppgifter med högst
lösningsproportion

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Äp 3

Äp 6

Äp 9

TIMSS åk 4

TIMSS åk 8

Figur 3 visar fördelningen av lösningsproportioner för samtliga uppgifter i de
olika proven, fördelade från uppgifter med lägst lösningsproportion till högst
lösningsproportion. Figuren bekräftar att ämnesproven i årskurs 3 har, för målgruppen, de lättaste uppgifterna, följt av ämnesprovet i årskurs 6. Fördelningen
av lösningsproportioner är likartade för de övriga proven (TIMSS årskurs 4,
TIMSS årskurs 8 och ämnesprovet i årskurs 9).

Sammanfattning – Svårighetsnivå
Det finns likheter och skillnader i spridningen av uppgifternas svårighetsnivå.
En lägre andel uppgifter i TIMSS, än i ämnesproven årskurs 6 och årskurs 9,
kategoriseras att motsvara den högsta betygsnivån i Lgr 11. Samtidigt har
uppgifterna i TIMSS nivåer på lösningsproportioner som är jämförbara med
ämnesprovet i årskurs 9. TIMSS 2015 utgår från ett relativt system och Lgr 11
från ett mål- och kunskapsrelaterat system. Trots detta finns det endast ett fåtal
uppgifter i TIMSS som tolkas vara under lägsta godkända nivå i Lgr 11.
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Uppgiftsformat
De skriftliga matematikuppgifterna i de båda kunskapsutvärderingarna har
kategoriserats utifrån vilka format som uppgifterna har. Uppgifterna är kategoriserade som flerval om eleven ska göra ett val utifrån ett antal svarsalternativ
eller avgöra om ett påstående är sant eller falskt. Uppgifterna är kategoriserade
som kortsvar om eleverna ska lämna ett svar men inte behöver motivera svaret.
Uppgifterna är kategoriserade som redovisning om eleverna uppmanas redovisa
sin lösning.
Tabell 24. Uppgifternas fördelning med avseende på uppgiftsformat.

Nationellt prov årskurs 3
TIMSS årskurs 4
Nationellt prov årskurs 6

Flerval

Kortsvar

Redovisning

0%

76 %

24 %

50 %

47 %

3%

0%

57 %

43 %

Tabell 25. Uppgifternas fördelning med avseende på uppgiftsformat.
Flerval

Kortsvar

Redovisning

TIMSS Årskurs 8

53 %

42 %

5%

Nationellt prov årskurs 9

8%

46 %

46 %

37 %

52 %

11 %

PISA 2012

En ytterligare skillnad i uppgiftsformat, som nämnts tidigare, är att samtliga
TIMSS-uppgifter är skriftliga, medan det i ämnesproven ingår muntliga delprov som även genomförs i grupper om tre till fyra elever där eleverna också ska
interagera. I TIMSS årskurs 8 hade eleverna tillgång till miniräknare vid samtliga
uppgifter. I ämnesproven i årskurs 6 och 9 fanns dels uppgifter där miniräknare är
tillåten, dels uppgifter där miniräknare inte är tillåten. I TIMSS årskurs 4 och
i ämnesprovet i årskurs 3 var inga miniräknare tillåtna på de undersökta proven.
I de nationella ämnesproven varierade uppgiftsformaten för de olika delproven.
Ämnesproven omfattade flera delprov som tillsammans hade som mål att låta
eleverna få möjlighet att visa sina kunskaper i matematik på olika sätt. De olika
delproven skiljde sig bland annat vad gäller kunskapsinnehåll och redovisningsform. Ett delprov i varje ämnesprov var muntligt och avsåg att pröva främst muntlig kommunikation och resonemangsförmåga. De övriga delproven var skriftliga.
I ämnesproven i årskurs 6 och 9 bestod ett av delproven av uppgifter där miniräknare inte var tillåten. I detta delprov krävde flertalet uppgifter endast svar, det
vill säga de var kortsvarsuppgifter. Ett annat delprov bestod av en mer omfattande,
utredande problemlösningsuppgift. Ett tredje skriftligt delprov bestod till mycket
hög grad av redovisningsuppgifter. Ämnesprovet i årskurs 3 bestod av sju olika
delprov som avsåg att pröva olika förmågor och olika matematiskt innehåll. Två
av dessa delprov innehöll endast kortsvarsuppgifter medan de övriga fem innehöll
både kortsvarsuppgifter och redovisningsuppgifter.
Samtliga prov hade en hög andel kortsvarsuppgifter. En stor skillnad är att
proven i TIMSS 2015 har en större andel flervalsuppgifter (se tabell 24 och
tabell 25). I ämnesproven används knappt det uppgiftsformatet över huvud
taget. Ämnesproven hade en mycket högre andel redovisningsuppgifter.
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Sammanfattning – Uppgiftsformat
Fördelningen av uppgifternas uppgiftsformat skiljer sig åt. Uppgifterna i
TIMSS har en högre andel flervalsuppgifter och ämnesproven har en högre
andel redovisningsuppgifter. Ämnesproven använder sig av en större andel
redovisningsuppgifter vilket också stämmer överens med att hitta belägg för
kunskapskvaliteter och belägg för visade förmågor.
Nationella ämnesprovet innehåller en större variation av uppgiftsformat. I
den svenska kursplanen är både muntlig och skriftlig kommunikation tydligt
framskriven. Därför innehåller ämnesproven också ett muntligt delprov. TIMSS
innehåller däremot bara skriftliga provdelar. Ämnesproven har även en större
variation vad gäller uppgiftstyper och hjälpmedel än matematikuppgifterna
i TIMSS. I ämnesproven finns till skillnad från TIMSS bland annat ett antal
uppgifter som ska lösas utan miniräknare, det finns ett muntligt delprov och
det finns en större, mer omfattande, problemlösningsuppgift. Ämnesprovets
variation av uppgiftsformat ger eleven större möjlighet att få visa olika delar av
sitt matematiska kunnande.

Jämförelse med PISA – Uppgiftsformat
PISA och TIMSS årskurs 8 har likheter i att de har huvudsakligen
flervalsuppgifter och kortsvarsuppgifter (tabell 25). På båda dessa prov är
dessutom miniräknare tillåtna hjälpmedel på samtliga uppgifter. Äp 9 har
huvudsakligen kortsvarsuppgifter och redovisningsuppgifter. Äp 9 har dessutom
en variation vad det gäller tillåtna hjälpmedel och redovisningsformer.

Analyser av överensstämmelse
I tidigare avsnitt har de olika proven bland annat kategoriserats utifrån innehåll,
förmågor och svårighetsnivåer. I en ytterligare analys gör korsvisa jämförelser mellan kategorierna för att fördjupa jämförelsen. Jämförelsen kan, utifrån
kategorierna, visa vilka prov som överensstämmer i högst grad. Som ramverk
väljs den svenska läroplanen med sin kategorisering av innehåll, förmågor och
kunskapskravsnivåer. Utifrån dessa kategorier görs parvisa jämförelser. De tre
parvisa jämförelserna är Innehåll mot Förmågor, Innehåll mot Kunskapskravsnivå
och Förmågor mot Kunskapskravsnivå. Antalet poäng inom respektive kategori
används för att undersöka överensstämmelsen mellan de olika proven, dels
genom att generera diagram över andel och antal poäng för samtliga prov, men
även genom att använda Porter’s Alignment Index (Porter, 2002).
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Porter’s Alignment Index beräknas genom att sätta upp en korstabell för varje
jämförelse och varje prov. Indexet beräknas sedan för varje par av prov enligt
Alignment Index = 1-(∑|X-Y|)/2

där X är alla proportionerna i alla celler i den ena matrisen och Y är alla proportionerna i alla celler i den andra matrisen. Porter’s Alignment Index är ett relativt enkelt mått på skillnaden mellan två matriser med proportioner men kan
ändå ge en indikation på överensstämmelsen. Indexet antar värden mellan noll
och ett. Värdet noll innebär att ingen överensstämmelse finns mellan jämförda
proportioner. Värdet ett innebär fullständig överensstämmelse med exakt lika
värden på proportionerna i varje cell i matriserna.

Nationellt prov åk 9

TIMSS åk 4

TIMSS åk 8

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Under betygsnivån E

Nationellt prov åk 6

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Inom betygsnivån E

Nationellt prov åk 3

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Inom betygsnivån C

100 %

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Inom betygsnivån A

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Diagram 1a. Jämförelsen andel poäng på Innehåll mot Kunskapskravsnivå för respektive prov.
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Nationellt prov åk 9

TIMSS åk 4

TIMSS åk 8

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Under betygsnivån E

Nationellt prov åk 6

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Inom betygsnivån E

Nationellt prov åk 3

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Inom betygsnivån C

100 %

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Inom betygsnivån A

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Diagram 1b. Jämförelsen antal poäng på Innehåll mot Kunskapskravsnivå för respektive prov.
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Diagram 1a och diagram 1b visar en jämförelse mellan poäng på Innehåll mot
Kunskapskravsnivå för respektive prov. Diagram 1a visar andelen poäng inom
varje kunskapskravsnivå för varje innehållsområde och diagram 1b visar antalet
poäng inom varje kunskapskravsnivå för varje innehållsområde. Till exempel
kan man konstatera att för ämnesprovet i årskurs 3 finns endast poäng på en
kunskapskravsnivå och att dessa är huvudsakligen fördelade på Taluppfattning
och tals användning (diagram 1b). För ämnesprovet i årskurs 6 finns poäng på
samtliga kunskapskravsnivåer på samtliga innehållsområden, förutom inom
problemlösning (diagram 1a och 1b). Ämnesprovet i årskurs 9 har högst andel
poäng inom högsta betygsnivån i området Geometri och en större andel poäng
på betygsnivån E inom innehållsområdena Taluppfattning och tals användning
och Sannolikhet och statistik (diagram 1a). I TIMSS årskurs 4 finns högst andel
poäng på högsta kravnivån inom Algebra (diagram 1a) men högst antal poäng
på högsta kravnivån inom Taluppfattning och tals användning (diagram 1b).
I TIMSS årskurs 8 finns endast poäng på högsta kravnivån inom Algebra
(diagram 1a och 1b).
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Tabell 26. Porter’s Alignment Index för jämförelsen Innehåll mot Kunskapskravsnivå.
Nationellt prov
åk 3

Nationellt prov
åk 6

Nationellt prov åk 3

Nationellt prov
åk 9

0,44

TIMSS åk 4

TIMSS åk 8

0,31

0,70

0,43

0,66

0,69

0,69

0,53

0,59

Nationellt prov åk 6

0,44

Nationellt prov åk 9

0,31

0,66

TIMSS åk 4

0,70

0,69

0,53

TIMSS åk 8

0,43

0,69

0,59

0,70
0,70

Utifrån kategoriseringen av innehåll mot kunskapskravsnivå visar jämförelsen i
tabell 26 att högst överensstämmelse har bland annat nationella proven i årskurs
3 och årskurs 6 med TIMSS årskurs 4 (0,70 respektive 0,69). TIMSS årskurs 8
har större överensstämmelse med TIMSS årskurs 4 (0,70) än med ämnesprovet
i årskurs 9 (0,59).

Problemlösning

Nationellt prov åk 9

TIMSS åk 4

TIMSS åk 8

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Begrepp

Nationellt prov åk 6

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Metod

Nationellt prov åk 3

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Resonemang

100 %

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Kommunikation

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Diagram 2a. Jämförelsen andel poäng på Innehåll mot Förmåga för respektive prov.
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Problemlösning

Nationellt prov åk 9

TIMSS åk 4

TIMSS åk 8

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Begrepp

Nationellt prov åk 6

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Metod

Nationellt prov åk 3

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Resonemang

100 %

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Kommunikation

Taluppfattning och tals användning
Sannolikhet och statistik
Samband och förändring
Algebra
Geometri
Problemlösning

Diagram 2b. Jämförelsen antal poäng på Innehåll mot Förmåga för respektive prov.
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Diagram 2a och diagram 2b visar en jämförelse mellan poäng på Innehåll
mot Förmåga för respektive prov. Diagram 2a visar andelen poäng inom varje
förmåga för varje innehållsområde och diagram 1b visar antalet poäng inom
varje förmåga för varje innehållsområde. Till exempel kan man konstatera att
för ämnesprovet i årskurs 3 prövas förmågorna Resonemang och Kommunika
tion inom två områden (diagram 2a och 2b). För ämnesprovet i årskurs 6 finns
poäng på nästan samtliga förmågor på samtliga innehållsområden, förutom
Resonemang inom Samband och förändring och Problemlösning (diagram 2a).
Ämnesprovet i årskurs 9 har prövat området Sannolikhet och statistik med
huvudsakligen förmågorna Problemlösning och Resonemang (diagram 2a).
I TIMSS årskurs 4 saknas kategoriserade poäng inom Resonemang och Kom
munikation (diagram 2a och 2b). I TIMSS årskurs 8 finns samtliga poäng som
kategoriserats som Kommunikation inom innehållsområdet Taluppfattning och
tals användning (diagram 2a och 2b).
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Tabell 27. Porter’s Alignment Index för jämförelsen Innehåll mot Förmåga.
Nationellt prov
åk 3

Nationellt prov
åk 6

Nationellt prov åk 3

Nationellt prov
åk 9

0,58

TIMSS åk 4

TIMSS åk 8

0,55

0,77

0,57

0,62

0,49

0,63

0,48

0,56

Nationellt prov åk 6

0,58

Nationellt prov åk 9

0,55

0,62

TIMSS åk 4

0,77

0,49

0,48

TIMSS åk 8

0,57

0,63

0,56

0,69
0,69

Utifrån kategoriseringen av innehåll mot förmåga (enlig Lgr 11) visar jämförelsen i tabell 27 att högst överensstämmelse har nationella provet i årskurs 3
och TIMSS årskurs 4 (0,77) samt TIMSS-proven mot varandra (0,69). TIMSS
årskurs 8 har även här större överensstämmelse med TIMSS årskurs 4 (0,69) än
med ämnesprovet i årskurs 9 (0,56).
Diagram 3a. Jämförelsen andel poäng på Förmåga mot Kunskapskravsnivå för respektive prov.

Inom betygsnivån A
Inom betygsnivån C
Inom betygsnivån E
Under betygsnivån E

100 %

Nationellt prov åk 3

Nationellt prov åk 6

Nationellt prov åk 9

TIMSS åk 4

TIMSS åk 8
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Resonemang

Kommunikation

Metod

Begrepp

Problemlösning

Resonemang

Kommunikation

Metod

Begrepp

Problemlösning

Resonemang

Kommunikation

Metod

Begrepp

Problemlösning

Resonemang

Kommunikation

Metod

Begrepp

Problemlösning

Resonemang

Kommunikation

Metod

Begrepp

0%

Problemlösning

10 %

Diagram 3b. Jämförelsen antal poäng på Förmåga mot Kunskapskravsnivå för respektive prov.
Nationellt prov åk 9

TIMSS åk 4

TIMSS åk 8

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
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30 %
20 %

Kommunikation

Metod

Resonemang

Begrepp

Problemlösning

Kommunikation

Metod

Resonemang

Begrepp

Problemlösning

Kommunikation

Metod

Resonemang

Begrepp

Problemlösning

Kommunikation

Metod

Resonemang

Begrepp

Problemlösning

0%

Kommunikation

10 %

Metod

Under betygsnivån E

Nationellt prov åk 6

110 %

Resonemang

Inom betygsnivån E

Nationellt prov åk 3

Begrepp

Inom betygsnivån C

120 %

Problemlösning

Inom betygsnivån A

Diagram 3a och diagram 3b visar en jämförelse mellan poäng på Förmåga mot
Kunskapskravsnivå för respektive prov. Diagram 3a visar andelen poäng inom
varje förmåga för varje kunskapskravsnivå och diagram 3b visar antalet poäng
inom varje förmåga för varje kunskapskravsnivå. Till exempel kan man konstatera för ämnesprovet i årskurs 3 att samtliga förmågor prövas även om fördelningen är ojämn (diagram 3b). För ämnesproven i årskurs 6 och årskurs 9 finns
poäng på samtliga godkända nivåer spridda på samtliga förmågor (diagram 3a).
I TIMSS årskurs 4 finns kategoriserade poäng både till störst andel (diagram 3a)
och till störst antal (diagram 3b) inom förmågan Problemlösning. TIMSS årskurs
8 är provet med flest kategoriserade poäng under lägsta godkända betygsnivå
och dessa återfinns inom förmågorna Begrepp och Metod (diagram 3a och 3b).
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Tabell 28. Porter’s Alignment Index för jämförelsen Förmåga mot Kunskapskravsnivå
Nationellt prov
åk 3
Nationellt prov åk 3

Nationellt prov
åk 6
0,49

Nationellt prov
åk 9

TIMSS åk 4

TIMSS åk 8

0,36

0,73

0,60

0,84

0,58

0,62

0,50

0,53

Nationellt prov åk 6

0,49

Nationellt prov åk 9

0,36

0,84

TIMSS åk 4

0,73

0,58

0,50

TIMSS åk 8

0,60

0,62

0,53

0,80
0,80

Utifrån kategoriseringen av förmåga mot kunskapskravsnivå (enlig Lgr 11)
visar jämförelsen i tabell 28 att högst överensstämmelse har nationella provet
i årskurs 3 och TIMSS årskurs 4 (0,73). TIMSS årskurs 8 har även här större
överensstämmelse med TIMSS årskurs 4 (0,80) än med ämnesprovet i årskurs
9 (0,53). Störst överenstämmelse i denna kategori har ämnesprovet i årskurs 6
med ämnesprovet i årskurs 9 (0,84).

Sammanfattning – Överensstämmelse
En jämförelse genomfördes med utgångspunkt i Lgr 11:s indelning av innehåll,
förmågor och kunskapskravsnivå samt med Alignment Index som mått.
Jämförelsen visade att störst likheter i fördelningarna finns mellan ämnesprovet
i årskurs 3 och TIMSS årskurs 4 samt att TIMSS årskurs 8 stämmer bättre
överens med fördelningarna i TIMSS årskurs 4 än ämnesprovet i årskurs 9.
Detta kan delvis bero på att TIMSS-uppgifterna liknar varandra i avseende
på fördelning av uppgifter över kunskapskravsnivå med tyngd på uppgifter på
godkänd nivå. Dessa prov har liknade fördelning av förmågor med tonvikt på
förmågan Metod och har liknande mönster i fördelning av matematiskt innehåll
med tonvikt på Taluppfattning och tals användning och Geometri.

Visuell representation
De skriftliga matematikuppgifterna i kunskapsutvärderingarna har kategori
serats utifrån visuella representationer i form av bland annat bilder, diagram
och figurer. Flera element i en matematikuppgift kan definieras som visuella
representationer men i denna studie har sex kategorier använts. Först presenteras
kategorierna med kommentarer kring förekomst av dessa. I tabell 29 presenteras
fördelningen av de visuella representationerna.
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KONTEXTFÖRTYDLIGANDE BILDER
Bilder som huvudsakligen är dekorationer och som eleven inte behöver interagera
med när de ska lösa uppgiften, t.ex. en tecknad bild på gympaskor när eleven
skulle beräkna kostnaden för världens dyraste gympaskor. De flesta av dessa bilder
förtydligar dock kontexten eller begrepp som ingår i uppgiften. Denna typ av bilder
är mer vanligt förekommande i nationella proven än i TIMSS men är i högre grad
förkommande i PISA.
Bild 3. Bild från uppgift 25 i ämnesprovet i matematik 2013, årskurs 6.
Illustration: Jens Ahlbom
BILDER AV VERKLIGA FÖREMÅL
Bilder som är visuella representationer av verkliga föremål. Bilderna används för
att illustrera något i uppgifterna och bilderna behöver användas och tolkas för att
lösa uppgiften t.ex. genom avläsningar i en tecknad bild på en linbana. Denna typ
av bilder förekommer ungefär lika ofta i de undersökta proven, något vanligare i
ämnesprovet i årskurs 3.
Bild 4. Bild från uppgift 26 i ämnesprovet i matematik 2013, årskurs 9.
Illustration: Jens Ahlbom
FÖRENKLADE INFORMATIVA BILDER
Bilder som föreställer en förenklad informativ bild av ett föremål, till exempel i form
av en karta eller en ritning. Bilderna behöver tolkas för att lösa uppgifterna. Denna
typ av bilder är inte så vanligt förekommande i nationella proven eller i TIMSS men
är vanligt förekommande i PISA.
Bild 5. Bild från uppgift 27 i ämnesprovet i matematik 2013, årskurs 9.

GEOMETRISKA FIGURER
Bilder med avskalade geometriska figurer, t.ex. en triangel där en vinkel ska bestämmas. Bilderna behöver tolkas och eventuellt avläsas för att lösa uppgifterna. Denna
typ av bilder är mer vanligt förekommande i TIMSS än i nationella proven.
Bild 6. Bild från uppgift 7 i ämnesprovet i matematik 2013, årskurs 9.
TABELLER
Visuella representationer i form av tabeller. Tabellerna varierar i komplexitet från endast några få värden upp till cirka 50 värden. Tabellerna behöver tolkas för att lösa
uppgifterna. Denna typ av representationer är ungefär lika vanligt förekommande i
nationella proven och i TIMSS och är även vanligt förekommande i PISA.
Bild 7. Bild från uppgift 1, delprov B. I ämnesprovet i matematik 2013, årskurs 3.

DIAGRAM OCH GRAFER
Visuella representationer i form av diagram, grafer eller koordinatsystem. Diagrammen, graferna och koordinatsystemen måste tolkas och eventuellt läsas av för att
lösa uppgifterna. Denna typ av representationer är mindre vanligt förekommande i
nationella provet i årskurs 3 och årskurs 6 men mer vanligt förekommande i TIMSS,
PISA och i nationella provet i årskurs 9.
Bild 8. Bild från uppgift 25 i ämnesprovet i matematik 2013, årskurs 9.
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Tabell 29. Procentuell andel uppgifter med visuell representation.
Kontext
förtydligande
bilder

Bilder av
verkliga
föremål

Förenklade
informativa
bilder

Geometriska
figurer

Tabeller

Diagram
och grafer

Nationellt prov åk 3

7%

17 %

2%

17 %

2%

3%

Nationellt prov åk 6

11 %

13 %

3%

6%

8%

2%

Nationellt prov åk 9

13 %

7%

3%

13 %

3%

10 %

TIMSS åk 4

1%

11 %

6%

27 %

6%

11 %

TIMSS åk 8

3%

9%

1%

21 %

6%

14 %

PISA 2012

30 %

9%

28 %

2%

17 %

11 %

Enligt tabell 29 har de nationella proven en högre andel kontextförtydligande
bilder (7–13 procent) än TIMSS-proven (1–3 procent). Nationella provet i
årskurs 3 har tillsammans med TIMSS-proven högst andel visuella representationer i form av Geometriska figurer. Dessa prov är även de prov som har den
högsta andelen uppgifter inom området Geometri. Ämnesprovet i årskurs 9 har
tillsammans med TIMSS-proven en högre andel uppgifter med visuella representationer i form av Diagram och grafer än de övriga proven.
Andelen uppgifter med visuella representationer är relativ lika mellan proven
och cirka hälften av uppgifterna har visuella representationer. Lägst andel uppgifter med visuella representationer har ämnesprovet i årskurs 6 (43 procent)
och högst andel har TIMSS årskurs 4 (62 procent).

Sammanfattning – Visuell representation
Andelen uppgifter som har visuella representationer är ungefär lika stor i
samtliga TIMSS- och Ämnesprov, cirka hälften av uppgifterna. TIMSS-proven har
en högre andel geometriska figurer vilket kan härledas till att de har en större
andel uppgifter med det matematiska innehållet Geometri. Ämnesproven har en
större andel kontextförtydligande bilder än TIMSS-proven.

Jämförelse med PISA – Visuell representation
Högre andel PISA-uppgifter har bilder som dekorerar eller ger ett sammanhang
till uppgiften, tabeller och förenklade informativa bilder av verkliga föremål
(Skolverket, 2015). Detta stämmer väl med att PISA har ett fokus på
matematisk kunskap och kompetens som fordras för att kunna klara sig i olika
situationer som samhällsmedborgare, vilket gör kontext och bilder från verklig
heten mer frekventa, medan Äp 9 och TIMSS årskurs 8 har fler uppgifter med
ett inommatematiskt innehåll. Nästan samtliga uppgifter i PISA innehåller
visuella representationer medan cirka hälften av uppgifterna i TIMSS och
ämnesproven innehåll visuella representationer.
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Språklig utformning
För de skriftliga uppgifterna i de båda kunskapsutvärderingarna har den språkliga utformningen analyserats genom att räkna antal ord, antal meningar, antal
substantiv och antal passiva formuleringar. Dessa faktorer har valts eftersom de
kan vara mått på hur informationsrik en text kan vara (se bl.a. Bergvall 2016).
Jämförelsen delas upp genom att först redovisa analysen för proven som riktar
sig till de lägre åldrarna (ämnesproven i årskurs 3 och 6 samt TIMSS årskurs 4) och
sedan mot de högre åldrarna (ämnesprovet i årskurs 9 och TIMSS årskurs 8).
Språklig utformning ämnesproven i årskurs 3 och 6 samt TIMSS årskurs 4

I dessa prov finns ibland flera uppgifter på samma tema eller i samma kontext.
Ibland har dessa uppgifter en gemensam ingress. Vi benämner dem här som
uppgifter i uppgiftssamlingar. En uppgiftssamling kan bestå av flera uppgifter.
I provhäftena för TIMSS årskurs 4 finns 157 unika uppgiftssamlingar med
totalt 169 uppgifter. Ämnesprovet i årskurs 3, 2013, består av 39 uppgifts
samlingar med 59 uppgifter och ämnesprovet i årskurs 6, 2013, består av
29 uppgiftssamlingar med 63 uppgifter.
Tabell 30. Genomsnittligt antal ord, substantiv och meningar i ämnesproven för årskurs 3 och
6 samt TIMSS årskurs 4.
Ämnesprovet
årskurs 3

TIMSS
årskurs 4

Ämnesprovet
årskurs 6

Antal ord per mening

7,4

8,8

7,6

Antal substantiv per mening

2,3

2,6

2,1

Antal ord per uppgiftssamling

22,2

24,0

39,0

Antal ord per uppgift

11,1

22,3

19,0

Antal meningar per uppgiftssamling

3,0

2,7

5,1

Antal substantiv per uppgiftssamling

7,0

7,1

10,6

Den största skillnaden finns enligt tabell 30 i uppgiftssamlingarna, där ämnesprovet i årskurs 6 både har flest antal ord och flest antal substantiv.
Ämnesprovet i årskurs 3 består av sex olika skriftliga delprov benämnda
delprov B–G. I tabell 31 redovisas antal ord per mening och antalet substantiv
per mening uppdelat på de sex delproven. Delprov B som har lägst värden avser
att pröva bland annat skriftliga räknemetoder. Delprov G som har högst värden
handlar om att mäta och uppskatta tid samt om att uppskatta area. I ämnes
provet i årskurs 3 förekommer inga meningar i passiv form i något delprov.
Tabell 31. Genomsnittliga värden på förekomsten av antal ord per mening respektive antal substantiv per mening uppdelat på olika
delproven i ämnesprovet för årskurs 3.
Delprov B

Delprov C

Delprov D

Delprov E

Delprov F

Delprov G

Antal ord per mening per delprov

5,2

5,9

6,7

7,9

8,1

9,7

Antal substantiv per mening per delprov

1,5

1,8

2,3

2,5

2,8

4,1
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Ämnesprovet i årskurs 6 består av fyra olika skriftliga delprov benämnda delprov
B–E. I tabell 32 redovisas antal ord per mening och antalet substantiv per
mening uppdelat på de fyra delproven. Delprov B som har lägst värden innehåller varierande redovisningsuppgifter på temat ”Rekord”. I ämnesprovet i årskurs
6 förekommer några meningar med passiva formuleringar.
Bild 9. Bild från delprovet ”Rekord” i ämnesprovet i årskurs 6, 2013. Illustration: Jens Ahlbom.

Tabell 32. Genomsnittliga värden på förekomsten av antal ord per mening respektive antal
substantiv per mening uppdelat på olika delproven i ämnesprovet för årskurs 6.
Delprov B

Delprov C

Delprov D

Delprov E

Antal ord per mening per delprov

6,9

7,8

7,8

7,8

Antal substantiv per mening per delprov

1,6

1,9

2,1

2,3

Inte heller i TIMSS årskurs 4 finns några passiva formuleringar. Antalet ord per
mening varierar i de olika häftena i genomsnitt mellan 7,8 och 9,5 och antalet
substantiv per mening varierar genomsnittligt mellan 2,1 och 3,0. Variationen
i antalet ord per mening och antalet substantiv per mening är således störst i
årskurs 3.
Antalet ord, meningar och substantiv varierar för olika uppgiftssamlingar i
ämnesproven i årskurs 3 och 6 respektive TIMSS årskurs 4, som nedanstående
tabell visar. Den största variationen finns i ämnesprovet i årskurs 6.
Tabell 33. Variationen i antalet ord, meningar och substantiv.
Ämnesprovet
årskurs 3

TIMSS årskurs 4

Ämnesprovet
årskurs 6

0–49

0–99

1–128

Antal meningar per uppgiftssamling

0–8

0–12

1–14

Antal substantiv per uppgiftssamling

0–20

0–31

1–43

Antal ord per uppgiftssamling
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Ämnesprovet i årskurs 3 har en kontext, som är gemensam för delproven.
Denna utgörs av en berättelse om två barn, Nova och Troj. Eleverna ska inte
läsa berättelsen utan det är läraren som ska läsa högt för eleverna alternativt
spela upp den från en inspelning. I ämnesprovet i årskurs 6 finns dels en text
som handlar om vad läraren tar hänsyn till vid bedömningen, dels finns i tre
av delproven en introduktionstext som sätter uppgifterna i en kontext för att
skapa en ingång till uppgifterna. Totalt antal ord i de tre delproven vad gäller
bedömningstext och introduktionstext är 173 (B), 183 (C) respektive 162 (D).
I uppgiftssamlingarna i ämnesproven i årskurs 3 och 6 finns några meningar
eller delar av meningar som inte behövs för att lösa uppgifterna.
I TIMSS årskurs 4 finns några meningar eller delar av meningar som inte
behövs för att lösa uppgifterna. I TIMSS årskurs 4 inleds varje provhäfte med
tre sidor allmänna anvisningar och anvisningar för det unika häftet (totalt cirka
230 ord per provhäfte). Inför provtillfället läser en provledare upp instruktionerna och anvisningarna.
Om man jämför antalet ord per uppgift har TIMSS årskurs 4 i genomsnitt
22,3 ord per uppgift, ämnesprovet i årskurs 3 har 11,1 ord per uppgift och
ämnesprovet i årskurs 6 har 19,0 ord per uppgift. Det är svårt att jämföra
antalet minuter en elev har till sitt förfogande eftersom det för ämnesproven i
årskurs 3 och 6 endast finns ett rekommenderat tidsintervall för varje delprov.
I TIMSS årskurs 4 har eleverna cirka 1,5 minuter per uppgift och eleverna ska
läsa cirka 15 ord per minut. Om vi beräknar tiden utifrån intervallens ändpunkter har eleverna på ämnesprovet i årskurs 3 mellan 2,5 minuter och 3,5 minuter per uppgift och ska läsa mellan cirka 3 och 4 ord per minut. Motsvarande
värden för ämnesprovet i årskurs 6 är mellan 3 och 4,5 minuter per uppgift och
ska läsa mellan cirka 4 och 5,5 ord per minut. På ämnesproven i årskurs 3 och
6 informeras läraren också om att det är viktigt att eleven får så mycket tid som
denne behöver. På TIMSS-uppgifterna ska eleven således hinna läsa mycket mer
text per tidsenhet. Men TIMSS årskurs 4 består å andra sidan av fler kortsvarsoch flervalsuppgifter och eleverna behöver inte redovisa sina lösningar i samma
utsträckning i TIMSS årskurs 4 som på ämnesproven i årskurs 3 respektive 6.

Sammanfattning – Språklig utformning ämnesproven
i årskurs 3 och 6 samt TIMSS årskurs 4
Det är inte mycket som skiljer uppgifterna i TIMSS årskurs 4 och i ämnesproven
i årskurs 3 respektive 6 åt när det gäller den språkliga utformningen. Eleverna
behöver läsa mer text per tidsenhet i TIMSS, men de behöver inte redovisa sina
lösningar i samma utsträckning, som är en mycket viktig del i ämnesproven för
årskurs 3 och 6.

MED FOKUS PÅ MATEMATIK  71

Språklig utformning ämnesproven i årskurs 9 och TIMSS årskurs 8

Motsvarande analyser som har gjorts för proven mot de tidigare årskurserna
har även gjorts mot de senare årskurserna. Även i dessa prov finns ibland flera
uppgifter på samma tema eller i samma kontext. Ibland har dessa uppgifter en
gemensam ingress. Vi benämner dem här som uppgifter i uppgiftssamlingar.
I provhäftena till TIMSS årskurs 8 finns 194 unika uppgiftssamlingar med
totalt 212 uppgifter. Ämnesprovet i årskurs 9 2013 består av 30 uppgifts
samlingar med 40 uppgifter. För jämförelsens skull finns också värden för
PISA 2012 med i tabellerna 34 och 36.
Tabell 34. Genomsnittliga värden i en jämförelse av förekomsten av text.
Ämnesprovet
årskurs 9 2013

TIMSS
årskurs 8 2015

PISA
15-åringar 2012

Antal ord per mening

8,9

10,0

15,3

Antal substantiv per mening

2,0

2,9

4,5

Antal ord per uppgiftssamling

34,7

26,9

121,5

Antal ord per uppgift

28,6

24,6

64,9

Antal meningar per uppgiftssamling

3,9

2,7

7,9

Antal substantiv per uppgiftssamling

3,9

7,8

35,6

Tabellen visar att PISA 2012 har de högsta värdena i alla faktorer.
Ämnesprovet i årskurs 9 består av tre olika skriftliga delprov benämnda
delprov B–D. I tabell 35 redovisas antal ord per mening och antalet substantiv
per mening uppdelat på de tre delproven. Delprov B som har lägst värden är ett
delprov där uppgifterna ska lösas utan hjälp av miniräknare och de flesta uppgifterna är kortsvarsuppgifter. Delprov D som har högst värden innehöll huvudsakligen redovisningsuppgifter på temat ”En resa till Sydafrika”. I ämnesprovet i
årskurs 9 förekommer inga meningar i passiv form i något delprov.
Tabell 35. Genomsnittliga värden på förekomsten av antal ord per mening respektive antal
substantiv per mening uppdelat på olika delproven i ämnesprovet för årskurs 9.
Delprov B

Delprov C

Delprov D

Antal ord per mening per delprov

5,9

9,2

15,9

Antal substantiv per mening per delprov

1,4

2,1

2,8

I TIMSS årskurs 8 varierar antalet ord per mening i de olika häftena i genomsnitt mellan 8,3 och 11,6 och antalet substantiv per mening varierar genomsnittligt mellan 2,4 och 3,6. Det finns totalt 33 passiva formuleringar. Ämnesprovet
i årskurs 9 har en större variation särskilt vad gäller antalet ord per mening.
Antalet ord, meningar och substantiv varierar för olika uppgiftssamlingar i
ämnesprovet i årskurs 9 och TIMSS årskurs 8, som nedanstående tabell visar.
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Tabell 36. Variationen i antalet ord, meningar och substantiv.
Ämnesprovet
årskurs 9 2013

TIMSS
årskurs 8 2015

PISA
15-åringar 2012

Antal ord per uppgiftssamling

1–175

0–187

16–328

Antal meningar per uppgiftssamling

1–12

0–13

2–28

Antal substantiv per uppgiftssamling

0–33

0–31

7–79

Skillnaderna i variation är lika mellan ämnesprovet i årskurs 9 och TIMSS årskurs 8. PISA 2012 har den största variationen.
Både i ämnesprovet i årskurs 9 och i TIMSS årskurs 8 finns meningar eller
delar av meningar som inte behövs för att lösa uppgifterna. I ämnesprovet i
årskurs 9 finns dels en text vad läraren tar hänsyn till vid bedömningen i ett av
delproven, i ett annat delprov finns en inledningstext till ett tema. I tre uppgifter finns enstaka meningar som inte behövs för att lösa uppgiften. I TIMSS
årskurs 8 förekommer tre sidor med allmänna anvisningar och anvisningar för
det unika häftet. Det finns i några uppgifter delar av meningar som inte behövs
för att lösa uppgifterna.
Om man jämför antalet ord per uppgift har TIMSS årskurs 8 i genomsnitt
25 ord per uppgift och ämnesprovet i årskurs 9 har 29 ord per uppgift. Om
vi jämför antalet minuter en elev har till sitt förfogande har eleven på TIMSS
årskurs 8 cirka 1,5 minuter per uppgift och på ämnesprovet i årskurs 9 cirka 6
minuter per uppgift.
Om vi jämför antalet ord per minut provtid som eleven i genomsnitt har
ligger TIMSS årskurs 8 på cirka 16 ord per minut och ämnesprovet i årskurs 9
på cirka 6 ord per minut. På TIMSS-uppgifterna ska eleven således hinna läsa
omkring tre gånger så mycket text per tidsenhet. Men TIMSS består samtidigt
av fler kortsvars- och flervalsuppgifter och eleverna behöver inte redovisa lika
mycket i TIMSS årskurs 8 som på ämnesprovet i årskurs 9.

Sammanfattning – Språklig utformning ämnesproven
i årskurs 9 och TIMSS årskurs 8
Det är inte mycket som skiljer uppgifterna i TIMSS årskurs 8 och i ämnesprovet
i årskurs 9 åt när det gäller den språkliga utformningen. Ämnesprovet i årskurs
9 innehåller fler ord per uppgiftsamling, men TIMSS årskurs 8 innehåller fler
substantiv per uppgiftssamling. Eleverna behöver läsa mer text per tidsenhet
i TIMSS, men det behöver inte redovisa sina lösningar i samma utsträckning,
som är en mycket viktig del i ämnesprovet för årskurs 9.
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Jämförelse med PISA – Språklig utformning ämnesproven
i årskurs 9 och TIMSS årskurs 8
Det är inte mycket som skiljer uppgifterna i TIMSS årskurs 8 och i ämnesprovet
i årskurs 9 åt när det gäller den språkliga utformningen. PISA-uppgifterna är
betydligt mer texttunga än TIMSS årskurs 8 och ämnesprovet i årskurs 9. Vid
textjämförelsen är PISA-uppgifterna mycket mer texttunga i samtliga faktorer
(Skolverket, 2015). Till exempel har PISA 65 ord per uppgift jämfört med TIMSS
som har 25 och ämnesprovet som har 29 ord per uppgift.
Om man jämför TIMSS årskurs 8 och PISA, som har ungefär samma andel
flervals- och kortsvarsuppgifter, behöver eleverna dessutom läsa mer text och
mer text per tidsenhet i PISA. Till exempel behöver en elev i PISA, om eleven
endast ska läsa igenom uppgifterna, läsa 26 ord per minut medan en elev i
TIMSS behöver läsa 16 ord per minut. Denna skillnad kan leda till att resultatet
i PISA i högre utsträckning kan påverkas av kunskaper i läsförståelse.
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Avslutande diskussion
Om studien
I studien har en jämförelse mellan ramverk, prov och uppgifter genomförts för
TIMSS 2015 och Lgr 11 och matematikuppgifterna i TIMSS årskurs 4 och
TIMSS årskurs 8 samt ämnesproven från 2013 i årskurs 3, 6 och 9. En jämförelse har även gjorts i relation till ramverk och matematikuppgifter i PISA 2012.
Jämförelsen har bestått av analyser och kategoriseringar och haft syftet att visa
på skillnader och likheter för att kunna granska och bedöma TIMSS relevans
som ett instrument för att mäta svenska elevers kunskaper i matematik i den
svenska skolkontexten. Flera av skillnaderna kan härledas ur de olikheter, ifråga
om grundläggande idéer och avsikter samt allmänna förutsättningar, som de
två kunskapsutvärderingarna bygger på. Syftet med studien är inte att bedöma
kvaliteten i de olika kunskapsutvärderingarna.
Studien har genomförts av PRIM-gruppen vid Stockholms universitet på uppdrag av Skolverket. Uppdraget beskrevs i en överenskommelse (Dnr 2013:69):
Validitetsstudien innebär en jämförelse mellan Läroplanen för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmen (Lgr11), med tillhörande kursplaner i matematik för grundskolan och TIMSS ramverk och provuppgifter. Denna jämförelse
kompletteras med en studie där uppgifter i TIMSS jämförs med uppgifter i
nationella ämnesprov i matematik med avseende på innehåll, uppbyggnad,
format och omfång.

I titeln används begreppet samstämmighet och i uppdraget definieras det som
en validitetsstudie. I denna studie har undersökts hur relevant TIMSS är för att
mäta elevers matematikkunskaper i en svensk kontext, en form av validering av
TIMSS mot de svenska styrdokumenten.
Då studien ska kopplas till validitetsbegreppet handlar det närmast om aspekten innehållsrelevans (Messick, 1989), som i denna studie skulle kunna tolkas
som i vilken utsträckning ramverket i TIMSS har ett relevant innehåll jämfört med den svenska läroplanen. Detta skulle bland annat kunna undersökas
genom att analysera likheter och skillnader i matematikuppgifterna i TIMSSoch ämnesproven, vilka skulle ses som operationaliseringar av ramverken. Är
uppgifterna i TIMSS relevanta och representativa i relation till uppgifterna i
ämnesproven skulle belägg finnas för innehållsrelevans mellan ramverken.

Ramverken
TIMSS ramverk och de nationella styrdokument (läroplaner med tillhörande
kunskapskrav) som styr den svenska skolan har olika syften, uppbyggnad och
omfattning. Detta gör naturligtvis att det finns olikheter när matematikdelarna
i ramverk och styrdokument ska jämföras, men det finns även en del likheter.
Strukturen i de delar som beskriver matematiken och bedömningen av denna
påminner om varandra med en uppdelning av matematiken i traditionella matematiska områden och definitioner av kognitiva dimensioner.
När man studerar ämnesinnehållet för matematiken är överensstämmelsen
god mellan de två ramverken. I kommentarmaterialet till kursplanen för matematik i Lgr 11 (Skolverket, 2011a) beskrivs förändringar jämfört med tidigare
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kursplan. I materialet lyfter man fram bland annat att man avser att den nya
kursplanen ska ha en ökad konkretionsgrad. Båda ramverken har strukturerade
listor med innehåll men listorna i TIMSS har en ännu högre grad av konkretion
och listorna med innehåll är ännu tydligare definierade med avseende på matematiskt innehåll.
I stort sett allt det som beskrivs i centralt innehåll i matematik i Lgr 11
årskurs 1–3 återfinns i ramverket för TIMSS årskurs 4. I stort sett allt det som
beskrivs som matematiskt innehåll i TIMSS årskurs 4 återfinns som centralt
innehåll i matematik i Lgr 11 årskurs 1–3. Täckningsgraden mellan beskrivet
innehåll är således hög.
I stort sett allt det som beskrivs i centralt innehåll i matematik i Lgr 11
årskurs 7–9 återfinns i ramverket för TIMSS årskurs 8. I stort sett allt det som
beskrivs som matematiskt innehåll i TIMSS årskurs 8 återfinns som centralt
innehåll i matematik i Lgr 11 årskurs 7–9. Täckningsgraden mellan beskrivet
innehåll är således hög.
Även de kognitiva dimensionerna har hög täckningsgrad även om de använder olika sätt att definiera kognitiva dimensioner. Det finns kopplingar mellan
TIMSS kognitiva dimensioner och Lgr 11:s förmågor även om de ena i vissa fall
kan tolkas som aspekter av de andra.

Jämförelse med PISA – Ramverk
PISA-utvärderingen har en tydlig skillnad mot de andra kunskapsutvärderingarna.
I PISA är fokus på kunskaper som behövs för att kunna delta som aktiva samhällsmedborgare i ett kommande vuxenliv. Lgr 11 tar upp detta till viss del och
även TIMSS till en mindre del men dessa ramverk fokuserar även inommatematiska kunskaper. Detta påverkar utformningen av uppgifterna som ska
representera respektive ramverk. I PISA definieras inte heller en entydig lista på
innehåll utan man beskriver breda matematiska områden med underliggande
matematiskt tänkande och ger endast exempel på innehåll och begrepp som
kan ingå i dessa områden. Trots dessa skillnader är överensstämmelsen i
ämnesinnehåll god för de tre kunskapsutvärderingarna.

Proven
Det finns tydliga skillnader i de både kunskapsutvärderingarnas provformat. En
skillnad är att uppgifterna i TIMSS inte är ordnade i svårighetsgrad och att det
inte finns det ”mjukstartstänkande” som finns i de nationella ämnesproven. En
annan skillnad är att i TIMSS förekommer uppgifter från både matematik och
naturvetenskap i samma provhäfte. En tredje skillnad är att eleverna gör TIMSS
vid ett tillfälle medan ämnesproven är uppdelat på flera olika tillfällen. En ytterligare skillnad är att för de lägre åldrarna anpassas tiden för provtagarna i högre
utsträckning i ämnesproven än i TIMSS så att eleverna ska hinna visa vad de kan.
En skillnad finns även i bedömningen. Elever får inför de nationella ämnesproven veta att även påbörjade lösningar beaktas och bedöms. I svenska styrdokument hittas belägg för att matematisk kunskap kan visas även i påbörjade
lösningar. På ämnesprovet finns det krav på redovisning i cirka hälften av
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uppgifterna och i dessa uppgifter bedöms även påbörjade lösningar. TIMSS
uppgifter domineras av kortsvarsuppgifter och flervalsuppgifter.
En av anledningarna till skillnaderna är att ämnesproven och TIMSS har
olika syften. Ämnesprovens syfte är bland annat att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning och kan dessutom konkretisera den svenska
läroplanens och kursplanens kunskapssyn respektive ämnessyn. TIMSS syfte
är att beskriva och jämföra elevprestationer både nationellt och internationellt
och således inte på individnivå. En annan skillnad är att ämnesproven är en
totalundersökning av en population elever medan TIMSS använder sig av ett
representativt urval (stickprov) av elever.

Jämförelse med PISA – Proven
PISA har stora likheter med TIMSS vad det gäller designen och strukturerande
av provhäften med en roterad design och häften som innehåller flera ämnen.
Det finns även likhet i att de genomförs helt skriftligt, att miniräknare är tillåten
som hjälpmedel på samtliga uppgifter och att uppgifterna inte är placerade i
svårighetsordning.

Provuppgifterna
Likheter mellan uppgifter i TIMSS årskurs 4
och i ämnesproven i årskurs 3 och årskurs 6

Det finns likheter mellan de två kunskapsutvärderingarnas uppsättningar av
uppgifter. Likheterna återfinns bland annat i vissa aspekter av fördelningen av
andelen uppgifter per kategori matematiskt innehåll, framför allt mellan TIMSS
årskurs 4 och ämnesprovet i årskurs 3. Samtliga tre prov har sin tonvikt på innehåll inom Taluppfattning och tals användning och TIMSS årskurs 4 och ämnesprovet i årskurs 3 har även en hög andel uppgifter inom Geometri. Likheter
återfinns också i fördelningen av de sammanhangskategorier som uppgifterna
befinner sig i.
Det finns likheter i analysen av den språkliga utformningen. Det är inte mycket
som skiljer uppgifterna i TIMSS årskurs 4 och i ämnesproven i årskurs 3 respektive 6 åt när det gäller den språkliga utformningen. Eleverna behöver läsa mer
text per tidsenhet i TIMSS, men de behöver inte redovisa sina lösningar i samma
utsträckning, som är en mycket viktig del i ämnesproven för årskurs 3 och 6.
En analys genomfördes för att undersöka hur väl proven överensstämmer
med varandra baserade på spridningen av matematiskt innehåll, förmågor och
kravnivåer så som de är definierade i Lgr 11. Det visade sig att ämnesprovet i
årskurs 3 och TIMSS årskurs 4 var de prov som stämde bäst överens.
Skillnader mellan uppgifter i TIMSS årskurs 4
och i ämnesproven i årskurs 3 och årskurs 6

Det finns även skillnader mellan de två kunskapsutvärderingarnas uppsättningar
av uppgifter. Ovan nämndes att det fanns likheter i fördelningen av andelen
uppgifter per kategori matematiskt innehåll men det finns även betydande
skillnader i denna fördelning om man studerar enskilda innehållskategorier.
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Till exempel hade TIMSS årskurs 4 en högre andel uppgifter inom Geometri än
ämnesprovet i årskurs 6, som istället hade en högre representation av innehållet Algebra. Andelen uppgifter inom algebra i proven ökar när årskursen ökar,
samtidigt som uppgifter inom taluppfattning och tals användning minskar.
Det finns även skillnader i spridningen av uppgifternas svårighetsnivå
eftersom TIMSS årskurs 4 har uppgifter som eleverna klarar i mindre omfattning och därmed uppfattas som svårare än ämnesproven i årskurs 3 och 6, även
om uppgifterna i TIMSS årskurs 4 kategoriseras att motsvara lägre kvalitativa
kunskapskrav.
Skillnaderna gäller bland annat fördelningen av andelen uppgifter per
uppgiftsformat där TIMSS-uppgifterna har en betydligt större andel flervalsuppgifter och ämnesproven har en betydligt större andel redovisningsuppgifter.
Dessutom är det stor skillnad också i uppgiftsformat med avseende på olika
typer av uppgifter där ämnesproven har en större variation i uppgifter, från
korta huvudräkningsuppgifter till stora problemlösningsuppgifter och muntliga
uppgifter.
Likheter mellan uppgifter i TIMSS årskurs 8 och i ämnesprovet i årskurs 9

Det finns likheter mellan de två kunskapsutvärderingarnas uppsättningar av
uppgifter. Likheterna återfinns bland annat i vissa aspekter av fördelningen
av andelen uppgifter per kategori matematiskt innehåll. Båda kunskapsutvärderingarnas prov har sin tonvikt på innehåll inom Taluppfattning och tals
användning. Båda kunskapsutvärderingarnas prov har uppgifter inom samtliga
TIMSS-kategorier och i samtliga Lgr 11-kategorier förutom innehållskategorin
Problemlösning.
Likheterna återfinns även i fördelningen av andelen uppgifter per sammanhangskategori som uppgifterna befinner sig i. Till exempel har båda proven en
hög andel inommatematiska uppgifter utan någon kontext. Båda proven har
också en hög andel uppgifter i en kontext som relaterade till vardagslivet.
Likheter återfinns också i fördelningen av uppgifter när dessa kategoriseras
utifrån TIMSS kognitiva områden. När uppgifterna kategoriserades enligt
Lgr 11:s förmågor uppvisade dock TIMSS årskurs 8 en större andel uppgifter
inom förmågan som handlar om metoder och lägre andelar i förmågorna som
handlar om resonemang och kommunikation. Detta kan delvis bero på skillnader i uppgiftsformat då fler uppgifter i TIMSS endast är flervalsuppgifter och
kortsvarsuppgifter och därmed inte kan pröva resonemang eller kommunikation
i samma utsträckning. Detta medför att TIMSS inte prövar alla förmågor som
anges i den svenska läroplanen.
Det finns även likheter i spridningen av svårighetsnivån mellan TIMSS
årskurs 8 och ämnesprovet i årskurs 9 även om uppgifterna i TIMSS årskurs 8
kategoriseras att motsvara lägre kvalitativa kunskapskrav.
Det finns likheter i analysen av den språkliga utformningen. Det är inte
mycket som skiljer uppgifterna i TIMSS årskurs 8 och i ämnesprovet i årskurs 9
åt när det gäller den språkliga utformningen. Ämnesprovet i årskurs 9 innehåller fler ord per uppgiftssamling, men TIMSS årskurs 8 innehåller fler substantiv
per uppgiftssamling. Eleverna behöver läsa mer text per tidsenhet i TIMSS, men
de behöver inte redovisa sina lösningar i samma utsträckning, som är en mycket
viktig del i ämnesprovet för årskurs 9.
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Skillnader mellan uppgifter i TIMSS årskurs 8 och i ämnesprovet i årskurs 9

Det finns även skillnader mellan de två kunskapsutvärderingarnas uppsättningar
av uppgifter. Ovan nämndes att det finns likheter i fördelningen av andelen
uppgifter per kategori matematiskt innehåll men det finns även betydande
skillnader i denna fördelning om man studerar enskilda innehållskategorier.
Till exempel har TIMSS årskurs 8 en något högre representation av innehållet
Sannolikhet och Statistik och Algebra än ämnesprovet i årskurs 9, som istället har
en något högre representation av innehållet Taluppfattning och tals användning.
Det finns även skillnader i fördelningen av uppgiftsformat där TIMSS-uppgifterna har en betydligt större andel flervalsuppgifter och ämnesprovet har en
betydligt större andel redovisningsuppgifter.
Det är också stor skillnad i uppgiftsformat med avseende på olika typer av
uppgifter där ämnesprovet har en större variation i uppgifter, från korta huvudräkningsuppgifter till stora problemlösningsuppgifter och muntliga uppgifter.
En analys genomfördes för att undersöka hur väl proven överensstämmer
med varandra baserade på spridningen av matematiskt innehåll, förmågor och
kravnivåer så som de är definierade i Lgr 11. Det visade sig att TIMSS årskurs 8
stämde bättre överens med TIMSS årskurs 4 än med ämnesprovet i årskurs 9.
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Jämförelse med PISA – Provuppgifterna
Det finns likheter i uppgifternas fördelning mellan kognitiva dimensioner
mellan de tre kunskapsutvärderingarna. Uppgifterna i ämnesprovet matchar
fördelningen av uppgifterna i TIMSS och PISA när uppgifterna kategoriseras
enligt respektive ramverk.
Proven i de tre kunskapsutvärderingarna har uppgifter med en spridning
av matematiskt innehåll som påminner om varandra genom vilka
innehållskategorier som är täckta men med vissa avgörande skillnader. De
har till exempel en hög andel uppgifter inom innehållsområdet Taluppfattning
och tals användning men skiljer sig inom en del andra innehållsområden. Till
exempel har ämnesprovet i årskurs 9, jämfört med de andra proven, en högre
andel uppgifter inom Taluppfattning och tals användning, TIMSS har en högre
andel uppgifter inom Algebra och PISA har en högre andel uppgifter inom
Geometri.
När det gäller urvalet av uppgifter baserat på svårighetsnivå påminner PISA
2012 om TIMSS 2015 där en stor spridning av svårighetsnivå på uppgifter
eftersträvas för att differentiera elevers prestationer. Uppgifterna i ämnesprovet
i årskurs 9 är däremot valda för att passa det mål- och kunskapsrelaterade
system som läroplanen bygger på och uppgifter matchas mot de fördefinierade
kunskapskrav som finns i anslutning till läroplanen. Trots detta skiljer sig inte
svårighetsnivån på uppgifterna i någon större utsträckning mellan proven.
En tidigare studie har bedömt att PISA är ett relevant instrument, med
avseende på ramverk och uppgifter, för att mäta svenska 15-åringars kunskaper
i matematik utifrån ramverk och matematiskt innehåll (Skolverket, 2015). Även
annan forskning har visat att PISAs ramverk är samstämmigt med svenska
(och norska) läroplaner (Nortvedt, Pettersen, Pettersson & Sollerman, 2016).
En skillnad är dock att samtliga uppgifter i PISA befinner sig i en kontext vilket
beror på syftet med PISA-utvärderingen. I TIMSS årskurs 8 och i ämnesproven
finns en hög andel inommatematiska uppgifter och inga uppgifter som är i en
yrkesanpassad kontext. Detta medför även att PISA-uppgifterna har fler visuella
representationer och, framför allt, mer text i varje uppgift. PISA-uppgifterna är
betydligt mer texttunga och eleverna behöver läsa mer text per minut än på
de andra proven. Kravet på läsförståelse är högre på uppgifterna i PISA 2012
än på uppgifterna i TIMSS 2015 och ämnesprovet i årskurs 9. Även tidigare
forskning visar att PISA-uppgifterna är mycket textrika och att det föreligger ett
nära samband mellan elevernas läsförmåga och prestationer i matematik 
(Roe & Taube, 2006).
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Slutsatser
Uppdraget för denna studie var att genomföra analyser av samstämmigheten
mellan den internationella studien TIMSS och svenska styrdokument för att
kunna bedöma relevansen hos TIMSS ramverk och uppgifter som instrument
för mätning av Sveriges årskurs 4- och årskurs 8-elevers kunskaper i matematik.
I studien har ramverken jämförts för att analysera likheter och täckningsgrad.
kunskapsutvärderingarnas operationaliseringar av ramverk har också jämförts,
det vill säga matematikdelen i kunskapsprovet i TIMSS och nationella ämnesproven i matematik.
Analysen av ramverket i TIMSS visar att det överensstämmer i sina
huvuddrag med inriktningar som anges i de svenska styrdokumenten. Även
matematikinnehållet i ramverk/svenska styrdokument och uppgifter stämmer
i huvudsak överens för de två kunskapsutvärderingarna. Det gäller både för årskurs 4 och årskurs 8. Det finns dock vissa skillnader i vilka förmågor och vilket
matematiskt innehåll som prövas och det finns relativt stora skillnader i prov
format, uppgiftsformat och bedömningsmodeller.
Sammanfattningsvis kan konstateras att TIMSS är ett relevant instrument,
med avseende på ramverk och uppgifternas matematikinnehåll, för att mäta
kunskaperna i matematik hos Sveriges elever i årskurs 4 och årskurs 8. Alla
förmågor och aspekter av matematiken i de svenska styrdokumenten prövas
dock inte i TIMSS, vilket bör beaktas när resultaten från kunskapsutvärderingen
tolkas och slutsatser av resultaten görs.
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Bilaga
Exempel på uppgifter med liknande kategoriseringar och liknande resultat.
Exempel 1. Uppgift från ämnesprovet i matematik årskurs 3, 2013. Kategoriseringar återfinns
i tabell 37.

Exempel 2. Uppgift från TIMSS 2015, årskurs 4. Kategoriseringar återfinns i tabell 37.

Exempel 3. Uppgift från ämnesprovet i matematik årskurs 6, 2013. Kategoriseringar återfinns
i tabell 37.
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Tabell 37. Kategorisering av exempeluppgifter. Exempel 1–3.
Uppgift: Huvudräkning

Uppgift: Vilket värde

Uppgift: Ekvation

Uppgift: 6f, delprov E

Uppgift: M061050,

Uppgift: 19a,

Prov: Äp 3, 2013

Prov: TIMSS 2015, åk 4

Prov: Äp 6, 2013

Centralt innehåll (TIMSS)

Taluppfattning och aritmetik

Taluppfattning och aritmetik

Taluppfattning och aritmetik

Centralt innehåll (Lgr 11)

Taluppfattning

Algebra

Algebra

och tals användning
Kognitiv områden (TIMSS)

Veta

Tillämpa

Veta

Förmåga (Lgr 11)

Metod

Metod

Metod

Kontext

Ingen kontext

Ingen kontext

Ingen kontext

Uppgiftsformat

Kortsvar

Flerval

Kortsvar

Kunskapsnivå (Lgr 11)

Godtagbara kunskaper*

Betyg E

Betyg E

Lösningsproportion (Sverige)

0,95

0,58

0,75

Bedömningsanvisningar

Full poäng:

Full poäng:
Korrekt alternativ (A)

Full poäng:

Visuell representation

Korrekt svar (6)

Korrekt svar (15)

* Kunskapskraven för årskurs 3 i Lgr 11 består endast av en nivå. Denna nivå beskrivs med ”Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3”.

Exempel 4. Uppgift från ämnesprovet i matematik årskurs 3, 2013. Kategoriseringar återfinns
i tabell 38.
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Exempel 5. Uppgift från TIMSS 2015, årskurs 4. Kategoriseringar återfinns i tabell 38.

Exempel 6. Uppgift från ämnesprovet i matematik årskurs 6, 2013. Kategoriseringar återfinns
i tabell 38.
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Tabell 38. Kategorisering av exempeluppgifter. Exempel 4–6.
Uppgift: Pyramider

Uppgift: Talmönster

Uppgift: Rekordmuseet

Uppgift: 7, delprov B

Uppgift: M061167

Uppgift: 23

Prov: Äp 3, 2013

Prov: TIMSS 2015, åk 4

Prov: Äp 6, 2013

Centralt innehåll (TIMSS)

Taluppfattning och aritmetik

Taluppfattning och aritmetik

Taluppfattning och aritmetik

Centralt innehåll (Lgr 11)

Taluppfattning
och tals användning

Kognitiv områden (TIMSS)

Veta

Förmåga (Lgr 11)

Metod
Kommunikation

Algebra
Veta
Metod

Taluppfattning
och tals användning
Veta
Metod
Kommunikation

Kontext

Samhällsliv

Personlig

Personlig

Uppgiftsformat

Redovisning

Kortsvar

Redovisning

Visuell representation

Kontextförtydligande bilder

Kunskapsnivå (Lgr 11)

Godtagbara kunskaper*

Betyg E

Betyg E

Lösningsproportion (Sverige)

0,59

0,72

0,91

Bedömningsanvisningar

Full poäng:

Full poäng:
Korrekt svar (34)

Full poäng:

Korrekt svar (68) inklusive
en redovisad godtagbar
skriftlig räknemetod.
Delpoäng:

Bild av verkligt föremål

Tecknar en godtagbar metod
med korrekt svar (340 kr)
inklusive en godtagbar
redovisning.

Korrekt svar (68)

Delpoäng:

ELLER

Tecknar en godtagbar metod
med korrekt svar (340 kr)

en redovisad godtagbar
skriftlig räknemetod.
Bedömningen exemplifieras
med bedömda autentiska
elevlösningar.

ELLER
en godtagbar redovisning.
Bedömningen exemplifieras
med bedömda autentiska
elevlösningar.

* Kunskapskraven för årskurs 3 i Lgr 11 består endast av en nivå. Denna nivå beskrivs med ”Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3”.

88  MED FOKUS PÅ MATEMATIK

Exempel 7. Uppgift från TIMSS, årskurs 8. Kategoriseringar återfinns i tabell 39.
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Exempel 8. Uppgift från ämnesprovet i årskurs 9, 2013. Kategoriseringar återfinns i tabell 39.
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Exempel 9. Uppgift från PISA 2012. Kategoriseringar återfinns i tabell 39.
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Tabell 39. Kategorisering av exempeluppgifter. Exempel 7–9.
Uppgift: Favoritsporter

Uppgift: Provinser

Uppgift: Topplistor

Uppgift: M052501

Uppgift: 25a–c

Uppgift: PM918Q02

Prov: TIMSS 2015, åk 8

Prov: Äp 9, 2013

Prov: PISA 2012

Centralt innehåll (TIMSS)

Statistik och sannolikhet

Statistik och sannolikhet

Statistik och sannolikhet

Centralt innehåll (Lgr 11)

Sannolikhet och statistik

Sannolikhet och statistik

Sannolikhet och statistik

Centralt innehåll (PISA)

Osäkerhet

Osäkerhet

Osäkerhet

Kognitiv områden (TIMSS)

Resonera

Fråga a: Veta

Fråga 1: Veta

Fråga b: Resonera

Fråga 2: Tillämpa

Fråga c: Tillämpa

Fråga 3: Resonera

Fråga a: Resonemang

Fråga 1: Metod

Fråga b: Metod

Fråga 2: Metod

Fråga c: Begrepp

Fråga 3: Problemlösning

Fråga a: Tolka

Fråga 1: Tolka

Fråga b: Tolka

Fråga 2: Tolka

Fråga c: Använda

Fråga 3: Använda

Huvudsaklig förmåga (Lgr 11)

Huvudsaklig process (PISA)

Resonemang

Tolka

Kontext

Personlig

Samhällsliv

Samhällsliv

Uppgiftsformat

Redovisning

Fråga a: Kortsvar

Fråga 1: Flerval

Fråga b: Kortsvar

Fråga 2: Flerval

Fråga c: Redovisning

Fråga 3: Flerval

Tabell

Diagram

Visuell representation

Diagram

Diagram
Kunskapsnivå (Lgr 11)

Lösningsproportion (Sverige)

Bedömningsanvisningar

Betyg E

0,47

Full poäng:
”Stapeln för årskurs 7 är
dubbel så lång som stapeln
för årskurs 8” (eller motsvarande förklaring)
ELLER
”Startar inte vid noll”
ELLER
”Diagrammet är inte skalenligt ritat”

Fråga a: Betyg E

Fråga 1: Betyg E

Fråga b: Betyg E

Fråga 2: Betyg E

Fråga c: Betyg C

Fråga 3: Betyg C

Fråga 1: 0,90

Fråga 1: 0,87

Fråga 2: 0,76

Fråga 2: 0,78

Fråga 3: 0,34

Fråga 3: 0,75

Fråga a:
Full poäng:
Godtagbar motivering.

Fråga 1:
Full poäng:
Korrekt svar (B).

Fråga b:
Full poäng:
Korrekt svar med någon
motivering.

Fråga 2:
Full poäng:
Korrekt svar (C).

Fråga c:
Full poäng (3p):
Tydlig redovisning med godtagbart svar med lämpligt
antal värdesiffror.
Delpoäng (2p):
Lösningen visar en godtagbar metod för att lösa hela
uppgiften.
Delpoäng (1p):
Påbörjad lösning, t.ex.
beräknar/tecknar kvoten för
folktätheten i Gauteng.
Bedömningen exemplifieras
med bedömda autentiska
elevlösningar.
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Fråga 3:
Full poäng:
Korrekt svar (B).

Vad säger internationella studier om den svenska skolan?
Är det överhuvudtaget möjligt att använda internationella studier
som ett mått på elevers kunskaper i den svenska skolan?
Denna studie granskar och bedömer relevansen hos TIMSS
ramverk och uppgifter som instrument för att mäta elevers
kunskaper i matematik i den svenska skolan.
I rapporten har jämförelser gjorts mellan ramverket i matematik
i TIMSS 2015 och matematiken i Lgr 11. Jämförelser har även
gjorts mellan provuppgifter i TIMSS 2015 och provuppgifter i
nationella ämnesprov från 2013 i matematik.
Studien visar att TIMSS är ett relevant instrument, med
avseende på ramverk och uppgifternas matematikinnehåll, för
att mäta kunskaperna i matematik hos Sveriges elever i årskurs
4 och 8. Men alla förmågor och aspekter av matematiken i de
svenska styrdokumenten prövas inte i TIMSS 2015.
Rapporten har skrivits av Samuel Sollerman och Astrid
Pettersson vid PRIM-gruppen, MND, Stockholms universitet.
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ställningstagande. Författare svarar självständigt för innehållet
och anges vid referens till publikationen.

