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Inledning
Alla elever har med sig kunskaper och erfarenheter av 
matematik när de börjar skolan. Det är därför viktigt 
att läraren tidigt tar reda på vilka kunskaper eleverna 
har i matematik för att kunna utmana eleven där eleven 
befinner sig. Läraren behöver i planeringen av under-
visningen bland annat utgå från elevernas kunskaper 
och erfarenheter och uppfattningar kring det som 
undervisningen ska behandla. Undervisningen behö-
ver också skapa förutsättningar för att följa och stödja 
elevernas kunskapsutveckling. 

Syfte
Syftet med Gilla matematik är att främja en konti-
nuerlig och systematisk bedömning, uppföljning och 
utvärdering av elevernas kunskapsutveckling i matema-
tik i grundsärskolans årskurs 1–6. 

Bedömningsstödet:
 ρ tydliggör progressionen i elevernas matematiska 

utveckling
 ρ ger lärare möjlighet att följa upp elevens kunskaper  

i matematik i årskurs 1–6 
 ρ ger stöd för lärarens fortsatta undervisning
 ρ stödjer lärarens bedömning av om en elev är i behov 

av extra anpassningar eller om en elev som har  
kommit längre i sin kunskapsutveckling är i behov 
av ytterligare stimulans

Gilla matematik avser att pröva elevernas kunskaps-
utveckling inom det centrala innehållet i kunskaps-
områdena ”Problemlösning”, ”Taluppfattning och tals 
användning”, ”Tid och pengar” och ”Geometri”. När 
det gäller kunskapsområdet ”Sannolikhet och statistik” 
är det statistik som avses att pröva med bedömnings-
stödet. Kunskapsområdet ”Ämnesspecifika begrepp”  
är invävt i de tidigare nämnda områdena.

Obligatorium för årskurs 1
I årskurs 1 är det obligatoriskt att använda bedömnings- 
stödets del ”Taluppfattning och tals användning – 
muntliga uppgifter”. Här ges möjlighet att i kommu-
nikation mellan lärare och elev få en bild av var eleven 
befinner sig i sin matematiska kunskapsutveckling. 
Läraren kan också med hjälp av bedömningsstödet 

upptäcka områden som den fortsatta undervisningen 
behöver fokusera på. I årskurs 1 kan det vara alltför 
tidigt att bedöma om eleven riskerar att inte nå de kun-
skapskrav som gäller i årskurs 6. Men det finns ändå 
skäl att tidigt identifiera elever i behov av extra anpass-
ningar, särskilt stöd eller ytterligare stimulans och att 
följa upp detta i undervisningen. 

När läraren har genomfört en avstämning med en 
elev dokumenteras vad genomförandet visat i en sam-
manställningsblankett. Här kan läraren skriva in vilken 
kunskap eleven visar och hur läraren kan gå vidare med 
undervisningen för respektive elev i ett formativt syfte.

Vad säger forskningen?
Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleven möj-
lighet att utveckla de förmågor som beskrivs i kurspla-
nens syfte. I kursplanen beskrivs det centrala innehåll 
eleven ska möta i undervisningen. Enligt kursplanen i 
matematik (Lgsär 11) ska undervisningen i grundsär-
skolan, i likhet med grundskolan, skapa förutsättningar 
för eleverna att utveckla matematiska förmågor med ett 
fokus på konceptuella snarare än procedurella kunska-
per. Samtidigt tyder forskning enligt Göransson (2016) 
på att det inom den specialpedagogiska undervis-
ningstraditionen, och mer specifikt undervisningen av 
elever med intellektuell funktionsnedsättning, finns en 
betoning på procedurella kunskaper. En tradition som 
i sin tur också skapar bilder av hur ”en god undervis-
ning” ter sig, bilder som (kanske) behöver utmanas för 
att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla till 
exempel förmågan att använda matematik i vardagen, 
för problemlösning och reflektera över rimligheter. 

Det här bedömningsstödet ger läraren möjlighet att 
följa elevens matematiska kunskapsutveckling och kan 
ingå som en del av den ordinarie undervisningen.  
Det kan också komplettera lärarens egna uppföljningar 
i ämnet matematik. 

Vid användandet av bedömningsstödet ges eleven 
möjlighet att visa sina kunskaper både muntligt och, i 
de högre årskurserna, även skriftligt. Det är viktigt att 
läraren i samband med avstämningen funderar över hur 
elever resonerat både vid korrekta och felaktiga svar. 
Vid bedömningen av flerspråkiga elevers kunskaper  
kan vissa aspekter särskilt behöva beaktas. Felaktiga 
svar kan till exempel bero på att eleven har svårigheter 
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att ramsräkna på svenska eller att följa gängse skrivrikt-
ning. Det kan också bero på brister i ordförståelsen.

Genom att observera och fråga eleven medan hon/han 
är engagerad i olika matematikaktiviteter kan läraren få 
ovärderlig information om elevens färdigheter, matematiska 
resonemang och attityder och därigenom kunna ge adekvat 
feedback i en naturlig situation. (Pettersson m.fl., 2010, s. 7)

De som kommit fram till felaktiga resultat kan ha gjort 
fel som är mer tillfälliga, det vill säga de förekommer 
inte systematiskt i elevernas arbeten utan är av mer 
slumpmässig karaktär. Det finns dock fel som är syste-
matiska, det vill säga de uppträder praktiskt taget kon-
sekvent. Ofta tyder detta på brister i begreppsförståelse 
hos eleven. De systematiska felen har en tendens att 
kvarstå över en mycket lång tid, för vissa elever genom 
hela skoltiden. Det är därför viktigt att dessa elever får 
adekvat hjälp så tidigt som möjligt och ges möjlighet 
att bygga upp utvecklingsbara strategier.

I Skolverkets Bedömning för lärande i matematik 
årskurs 1–9 (2014) beskrivs i avsnittet Bedömning av 
kunskap för lärande och undervisning i matematik hur 
elever i matematiksvårigheter under hela sin skoltid 
visat upp liknande svårigheter och problem.

Studier över tid av hur elever löser uppgifter i matematik 
visar att de elever som har stora svårigheter i matematik 
under hela sin skoltid har gjort allvarliga fel, som bl.a. visar 
på stora brister i begreppsförståelse. […]Det är därför viktigt 
att dessa elever tidigt uppmärksammas, så att de redan i de 
tidigare årskurserna kan få tillräckligt med adekvat hjälp. 
(Pettersson, 1990)

Varför är god taluppfattning så viktig?
Att ha en god taluppfattning är grundläggande för 
den fortsatta matematikinlärningen. Om eleven inte 
visar förståelse för talen och dess olika värden är det 
svårt att operera och räkna med tal. Unenge, Sandahl 
och Wyndhamn skriver att taluppfattning är det mest 
grundläggande begreppet i matematik.

Det är en förutsättning för praktiskt taget all kunskap i 
matematik att man har en god uppfattning och bild av talen, 
deras storlek och inbördes relationer. Detta understryks 
också av att det finns rader av studier som visar att det just 
är brister i taluppfattning som är den grundläggande orsaken 
till många elevers svårigheter med olika delar av matemati-
ken. (Unenge m.fl., 1994, s. 112)

Under det senaste årtiondet har individuella skillnader i 
tidig taluppfattning (även beskrivet som Number sense) 
och i grundläggande aritmetiska färdigheter kommit att 
uppmärksammas i allt större utsträckning i forskningen 
(t.ex. Dowker, 2008, Durand, Hulme, Larkin och 
Snowling 2005, Koponen, Aunola, Ahonen och Nurmi 
2007, Krajewski och Schneider 2009, Mazzocco och 
Thompson 2005, Van De Rijt, Van Luit och Pennings 
1999). Forskningslitteraturen har sedan länge betonat 
vikten av att utföra en korrekt bedömning av elevernas 
kunskaper och att diagnostisera missuppfattningar för 
att förstå elevernas sätt att tänka i matematik (Resnick, 
Nesher, Leonard, Magone, Omanson och Peled 1989). 
Missuppfattningar kan bestå under långa tidsperioder 
(Eryilmaz 2002, Pettersson 1990). Det är därför viktigt 
att missuppfattningar upptäcks i ett tidigt skede, för 
att underlätta elevernas fortsatta kunskapsutveckling. 
Många, t.ex. Aubrey och Godfrey (2003), har lagt 
fokus på yngre barn och vikten av en tidig identifiering 
av dessa barns taluppfattning.

Det är inte överraskande att taluppfattning är ett 
kärnområde för många kursplaner i matematik för de 
lägre årskurserna och att taluppfattning också är i fokus 
vid bedömningar av elevernas prestationer (Howell och 
Kemp 2005, Yang och Li 2008). Taluppfattning har 
av tradition stort utrymme i undervisningen (Casey, 
Kersh och Young 2004). Man lägger då ofta fokus på 
grundläggande räkne- och uppräkningsfärdigheter, 
enkla konkreta aritmetiska uppgifter anpassade till 
yngre barn. 

Andrews och Sayers (2015) har gjort en omfattande 
litteraturgenomgång, som visar på tre relaterade, men 
distinkta, faser av vad Number sense är, oavsett forsk-
ningstradition. Den mest välkända Number sensefasen 
beskrivs som tillämpad Number sense. Tillämpad 
Number sense avser den centrala, talrelaterade förstå-
elsen som genomsyrar allt matematiklärande (Faulkner 
2009, Faulkner och Cain 2013, National Council of 
Teachers of Mathematics 1989). Eftersom den till-
lämpade fasen är den sista i Andrews och Sayers (2015) 
Number sense-stadier är det centralt att lärare, peda-
goger, provutvecklare och beslutsfattare är medvetna 
om vad som kommer före den och var vi kan göra den 
största insatsen. De två stadier som föregår den till-
lämpade fasen belyser de viktiga element som leder till 
lämplig begreppsförståelse hos yngre barn. Det första 
stadiet är Preverbal Number sense (Butterworth 2005, 



LÄRARINFORMATION – GILLA MATEMATIK I GRUNDSÄRSKOLAN. DNR 2016:01668 SKOLVERKET 2016

Ivrendi 2011, Jung 2011, Lipton och Spelke 2005), 
som återspeglar något som är medfött hos alla männ-
iskor och omfattar en förståelse av små mängder som 
gör det möjligt att jämföra små tal. Den andra fasen 
är en grundläggande Number sense, som exempelvis 
systematisk räkning och medvetenhet om relationen 
mellan tal och antal. Gilla matematik tar fasta på att en 
god taluppfattning är grundläggande för den fortsatta 
matematikinlärningen. 

Räkneprinciper
De delar i bedömningsstödet som benämns Talupp-
fattning och tals användning utgår till stor del från 
Gelmans och Gallistels fem räkneprinciper, som  
bland annat beskrivs i boken Didaktisk ämnesteori i 
matematik (Kilborn 1989, s. 11–13). Nedan följer en 
kortfattad beskrivning. Elevens förståelse kring dessa 
principer är nödvändig för att kunna utveckla och 
förstå räknandets idé.

1. Abstraktionsprincipen innebär att föremål som är  
väl avgränsade kan räknas.

2. Ett-till-ett-principen innebär att ett föremål i en mängd 
kan bilda par med ett föremål i en annan mängd.

3. Principen om godtycklig ordning innebär att när varje 
föremål i en mängd ska räknas kan det göras från 
vilket håll som helst. Denna princip hänger nära 
ihop med antalskonstans som betyder att det alltid 
är lika många i en mängd oberoende av hur dessa är 
grupperade.

4. Principen om räkneordens ordning innebär att före-
målen i en mängd måste räknas upp i en bestämd 
ordning.

5. Antalsprincipen eller kardinaltalsprincipen innebär att 
varje föremål då det räknas ska paras ihop med ett 
räkneord och att det sista uppräknade räkneordet 
anger det totala antalet föremål som räknats.

Mer om dessa principer finns att läsa i Nämnaren 1 
(2011), Doverborgs inledande text ”Antal, ordning 
och talbegrepp i förskolans läroplan” http://ncm.gu.se. 
Även i Matematiklyftets modul för grundsärskolan 
Didaktiska perspektiv på matematik-undervisningen 
1 Del 7: Om tal och tid finns mer att läsa på www.
skolverket.se/matematiklyftet. 

Kunskapskrav uppbyggda  
med värdeord
I kursplanen för matematik i grundsärskolan finns fyra 
förmågor beskrivna som eleven ska ges förutsättningar 
att utveckla genom undervisningen. Förmågorna är:
 ρ lösa matematiska problem
 ρ använda matematiska metoder för att göra  

beräkningar och lösa rutinuppgifter
 ρ reflektera över rimlighet i situationer med  

matematisk anknytning, och 
 ρ använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

I kunskapskraven används ett antal värdeord för att 
beskriva kunskapsnivåer för olika betygssteg. Exempel 
på sådana värdeord för E-nivån i årskurs 6 är medverka 

och bidra. På väg mot E-nivåns värdeord kan eleven visa 

intresse för och senare delta i en matematisk aktivitet. 
Nedan följer tolkning och beskrivning av dessa värde-
ord. Värdeorden finns också beskrivna i Skolverkets 
bedömningsstöd Gilla Läsa Skriva.

Visa intresse – Eleven får möjlighet att visa intresse 
genom att ingå i en vardaglig matematisk aktivitet  
med en lärare och eventuellt andra elever. Att ingå i  
en aktivitet kan till exempel vara att genomföra en  
gemensam gruppuppgift i matematik. Eleven kan i 
detta sammanhang visa sitt intresse med kroppsspråk 
eller på något annat sätt som är typiskt för elevens sätt 
att visa intresse. För att skapa en kontext i den matema-
tiska aktiviteten utgår läraren från det som ligger nära 
elevens intressen och vardag. 

Att visa intresse kan ske genom olika former av kom-
munikation. Begreppet kommunikation omfattar här 
såväl tal, kroppsrörelser och gester som andra sätt att 
kommunicera exempelvis med tecken eller med bilder. 
För många elever är alternativ nödvändigt för kom-
munikation, såsom alternativ och komplementerande 
kommunikation AKK samt även TAKK det vill säga 
tecken som AKK vilket är en metod att stödja kom-
munikation. 

Delta – Utöver att visa intresse deltar eleven genom  
att muntligt, tillsammans med en lärare och eventuellt 
andra elever, svara på enkla rutinfrågor i matematik. 
Det kan vara enkla ja- eller nej-frågor utifrån lärarens 
påstående till exempel: ”Är cirkeln rund?” Läraren 
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använder konkret material för att åskådliggöra matema-
tiken. För att skapa en kontext i den matematiska  
aktiviteten utgår läraren från det som ligger nära 
elevens intressen och vardag.

Att delta kan ske genom olika former av kommuni-
kation utifrån den enskilde elevens sätt att uttrycka sig. 
Även om det tydligt framgår av en starkt styrd uppma-
ning eller fråga vilket gensvar som förväntas kan eleven 
ändå göra sin egen tolkning och ge ett annat svar än det 
som förväntas. Läraren behöver då avgöra om elevens 
svar i den aktuella situationen är relevant vid bedöm-
ningen av elevens matematikutveckling. 

Medverka/Bidra – Utöver att delta medverkar och  
bidrar eleven med lösningar till aktiviteten. Eleven  
kan då muntligt och/eller skriftligt svara på frågor i 
matematik, ibland med lärarstöd och ibland utan. 

Att medverka/bidra innebär att eleven aktivt med-
verkar eller bidrar i den matematiska aktiviteten. Här 
kan dock läraren stödja eleven genom att till exempel 
hjälpa eleven med att komma igång, genom att föreslå 
en metod eleven kan använda, genom att ställa olika 
stödfrågor för att på så sätt dela upp uppgiften i flera 
delar eller genom att föreslå olika konkret material som 
kan användas. 

Dessa värdeord har genomsyrat utvecklingen av  
bedömningsstödet. De framträder i olika utsträckning 
i materialets olika delar. I de bedömningsunderlag som 
används vid genomförandet av gruppuppgifterna är 
de framskrivna i form av aspekter att observera och 
dokumentera.

Förhållningssätt
Det är viktigt att eleven ges möjlighet att visa sina kun-
skaper utifrån sina förutsättningar samtidigt som det 
matematiska innehåll som avses att prövas förblir det-
samma. Det finns möjligheter att anpassa bedömnings-
stödet till elevernas situation om läraren utgår från de 
behov som eleverna har. Läraren använder den kom-
munikationsmetod som är lämplig för eleven. Det finns 
ingen tidsbegränsning och det är inte ett visst antal 
uppgifter som behöver genomföras vid ett och samma 
tillfälle. Var lyhörd för hur mycket eleven orkar. För de 
skriftliga uppgifterna får läraren läsa alla uppgifter högt 
för eleven samt skriva åt eleven vid behov. Läraren väl-

jer det konkreta material (oftast benämnt som föremål) 
som är mest elevnära för eleven eller elevgruppen.

Här nedan följer några exempel på hur genomförandet 
av avstämningen kan anpassas.

 ρ Alla uppgifter kan förstoras, skrivas ut i annan 
färgställning eller med ett annat typsnitt. Att skriva 
ut uppgifterna på gult papper för att öka kontraste-
ringen är också möjligt.

 ρ För en del uppgifter finns underlag med bilder som 
ska användas. Om det utifrån elevens behov passar 
bättre för eleverna med ”verkliga” saker kan bilderna 
ersättas med dessa. Till exempel gäller detta vid 
Muntliga uppgifter – Lägesord. 

 ρ De sifferkort som vanligtvis används i undervis-
ningen kan användas istället för de som finns i 
underlagen. Till exempel gäller detta vid Muntliga 
uppgifter – Formulär II.

 ρ I vissa uppgifter ska eleven föreställa sig något före-
mål. Till exempel gäller detta vid Muntliga uppgifter 
– Formulär IV uppgift 6 där eleven ska föreställa sig 
”kakor”. Om det är mer lämpligt med till exempel 
pengar eller kulor kan ”kakor” bytas ut mot dessa. 

 ρ Om eleven inte förstår frågan får man använda ord 
som eleven är mer van vid från undervisningen.  
Om det är begrepp som eleven inte förstår får lära-
ren förklara begreppet på ett sådant sätt att det som 
avses att prövas fortfarande prövas. För vissa begrepp 
är det mycket svårt att ge en förklaring utan att 
”avslöja” begreppets innebörd (exempelvis dubbelt 
och hälften). I de fallen får begreppen inte förkla-
ras. Det finns dock begrepp i frågeställningarna där 
det inte är begreppen i sig som uppgiften avser att 
pröva, till exempel före/efter. Till exempel gäller det 
vid Muntliga uppgifter – Formulär III uppgift 3–4, 
där det främst är om eleven kan räkna på talraden 
som avses att pröva. 
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Om innehållet

Bedömningsstödet innehåller flera delar:

 ρ Muntliga uppgifter
 ρ Skriftliga uppgifter
 ρ Gruppuppgifter I och II
 ρ Bedömningsunderlag
 ρ Facit skriftliga uppgifter
 ρ Kommenterade exempel på elevsvar 
 ρ Exempel för betygssteg E-, C- och A-nivå
 ρ Exempel på ifyllt bedömningsunderlag
 ρ Sammanställningsblanketter

Bedömningsstödet är flexibelt och inte årskursbun-
det. Det täcker i stort sett allt centralt innehåll från 
årskurs 1 till årskurs 6. Läraren avgör på vilken nivå 
avstämningen ska börja och hur många uppgifter som 
eleven ska genomföra vid varje tillfälle. Avstämningen 
kan göras före och/eller efter ett arbetsområde. Det är 
viktigt att inte forcera i bedömningsstödet eftersom det 
sträcker sig fram till och med årskurs 6. 

I årskurs 1 är det obligatoriskt att använda bedöm-
ningsstödets del Taluppfattning och tals användning – 
muntliga uppgifter.

Taluppfattning och  
tals användning
Problemlösning

Lä
ra

ri
nf

or
m

at
io

n

Problemlösning
Geometri
Tid
Pengar
Statistik

Muntliga uppgifter

Gruppuppgifter I

Gruppuppgifter II

Bedömningsunderlag

Exempel på ifyllt bedömningsunderlag

Sammanställningsblanketter

Muntliga uppgifter

Skriftliga uppgifter

Facit
Exempel för betygssteg
Kommenterade exempel på elevsvar
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Muntliga uppgifter
Muntliga uppgifter består av uppgifter i fem olika 
formulär (I–V). De är inte kopplade till någon årskurs. 
Det finns möjligheter att anpassa uppgifterna och 
läraren utgår från de behov som eleverna har. Läs mer 
under rubriken Förhållningssätt.

Handledning
Alla fem formulär innehåller två kolumner. I vänster 
kolumn är uppgifterna inom en lägre nivå jämfört med 
uppgifterna i kolumnen till höger. Progressionen mel-
lan nivåerna går från ett lägre till ett högre talområde 
samt från ett informellt till ett mer formellt matema-
tiskt språk. När föremål ska användas till uppgiften får 
eleven, vid behov, använda detta material som stöd. 
De elever som kan komma fram till ett svar utan att 
använda konkret material har troligtvis kommit längre  
i sin kunskapsutveckling.

Läraren avgör vilket formulär (I–V) som är lämpligt 
att börja med. Högst upp i formuläret står sådant som 
läraren behöver ta fram inför avstämningen. Det kan 
vara olika underlag som följer med bedömningsstödet 
eller konkret material som behövs. 

Till varje uppgift finns rubriker som beskriver vad 
som avses att pröva. Den svartmarkerade texten i varje 
frågeställning är det som läraren ska säga till eleven. 
Den kursiva och blå texten riktar sig till läraren. Det 
kan vara sådant som läraren ska göra, uppmärksamma 
eller notera. Elevens svar skrivs in på nivåerna i formu-
läret allt eftersom eleven svarar.

Börja med att ställa en fråga från den vänstra ko-
lumnen och, om eleven klarar den frågan, fortsätt med 
motsvarande fråga i den högra kolumnen. Oftast är det 
samma fråga som ställs i ett högre talområde, men inte 
alltid. Uppmärksamma här rubriken som beskriver det 
matematiska innehållet. Beroende på elevens svar kan 
läraren fortsätta att ställa frågor enbart från den högra 
kolumnen. Vid behov, till exempel för att stärka elevens 
självförtroende, kan man gå tillbaka till den vänstra 
kolumnen för att ställa en ny fråga. Om eleven får svå-
righeter för att talområdet är för högt, kan läraren välja 
att enbart ställa frågor från den vänstra kolumnen. 

När läraren har genomfört en avstämning med 
en elev dokumenteras vad genomförandet visat i en 
sammanställningsblankett. I den vänstra kolumnen be-
skrivs vad som avses att prövas för respektive formulär.

Läraren börjar med att markera det formulär som har 
använts vid avstämningen. I kolumnen ”Det här visar 
eleven” skriver läraren vilken kunskap eleven har visat. 
Det kan till exempel vara att eleven kan räkna till fem, 
känner igen talen och kan kombinera tal med antal upp 
till fem. I kolumnen ”Så här går vi vidare” skriver lära-
ren vad eleven behöver utveckla. Det kan till exempel 
vara att eleven behöver bli mer säker på talraden genom 
att räkna vidare på talraden efter fem, att kombinera tal 
och antal upp till tio. 

Vad prövas i muntliga uppgifter inom  
taluppfattning och tals användning

Antalsprincipen/Kardinaltalsprincipen
Uppgiften avser att pröva antalsprincipen/kardinaltals-
principen. För att kunna svara på frågan hur många det 
är måste eleven ha förståelse för denna princip.  
När eleven räknar föremålen 1, 2, 3 ska läraren också 
ställa frågan hur många är det för att försäkra sig om 
att eleven har förståelse för antalsprincipen/kardinal-
talsprincipen, dvs att det är tre föremål och inte svarar 
1, 2, 3 igen.

Godtycklig ordning eller antalskonstans
Uppgiften avser att pröva godtycklig ordning/antals-
konstans. Det innebär att eleven förstår att antalet 
alltid är detsamma även om föremålen som räknas 
flyttas om, när föremålen är olika stora eller räknas från 
annat håll. Om denna förståelse inte finns kan eleven 
till exempel tro att föremål som är större är fler, jämför 
med uttrycket “Fem myror är fler än fyra elefanter”. 
Här finns möjlighet att upptäcka om eleven har för-
ståelse för principen om godtycklig ordning.

Abstraktionsprincipen
Uppgiften avser att pröva abstraktionsprincipen. Detta 
innebär att eleven förstår att allt går att räkna obero-
ende av föremålens egenskaper. Eleven ska här förstå att 
något går att räkna även om de inte är beständiga eller 
går att ta på, exempelvis handklappningar. Eleven kan 
också visa förståelse för antalsprincipen/kardinaltals-
principen genom att svara på frågan hur många klappar 
hörde/såg/kände du? 

Taluppfattning och tals användning
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Subitisera
Uppgiften avser att pröva subitisering. Förmågan att 
uppfatta tal utan att räkna dem kallas för att subitisera. 
Om eleven inte är förtrogen med tärningar kan läraren 
använda fingrarna på sin hand. Jämför detta med att 
snabbt se hur mycket en tärning visar utan att behöva 
räkna prickarna eller att se/veta att det är tre frukter i 
en fruktskål utan att behöva räkna dessa. 

Talraden/Ramsräkna
Uppgiften avser att pröva att eleven kan ramsräkna 
och fortsätta på talraden. När eleven räknar högt står 
det hur långt eleven ska räkna för respektive nivå. Om 
eleven kan räkna längre noterar läraren detta. För att ha 
automatiserat talraden behöver eleverna kunna rams-
räkna till 120. Om eleverna kommit så långt brukar 
de ha förstått det upprepande mönstret. Var särskilt 
uppmärksam på övergången 29–30 där elever kan visa 
svårigheter. Observera att eleverna inte räknar tjugonio, 
tjugotio, eller att de räknar 58, 59, 60, 70. I samband 
med att eleven kan ramsräkna prövas även principen 
om räkneordens ordning.

Fortsätt räkna uppåt eller nedåt
Uppgiften avser att pröva att eleven kan fortsätta att 
räkna uppåt respektive nedåt från angivet tal. Räkna 
nedåt är oftast svårare för eleverna, speciellt i ett högre 
talområde. Uppmärksamma om eleven förstår begrep-
pen räkna uppåt/nedåt. Uppgifterna avser dock inte 
främst att pröva om eleven förstår begreppen utan om 
eleven kan räkna uppåt och nedåt på talraden.

I de muntliga uppgifterna står det att läraren ska 
stoppa vid 0 men om någon elev fortsätter att räkna 
-1, -2 …, är det möjligt att se och upptäcka ännu 
mer kunnande hos eleven. Att räkna uppåt respektive 
nedåt är en viktig kunskap i det fortsatta arbetet med 
addition och subtraktion. För att kunna räkna uppåt 
respektive nedåt på talraden bör eleven redan ha befäst 
förståelsen för principen om räkneordens ordning. 

Vilket tal kommer efter eller före?
Uppgiften avser att pröva att eleven kan säga vilket tal 
som kommer före respektive efter ett angivet tal. Det 
är oftast svårare att säga vilket tal som kommer före 
än vilket tal som kommer efter ett angivet tal. Upp-
märksamma om eleven förstår begreppen efter/före. 

Uppgiften avser dock inte främst att pröva om eleven 
förstår begreppen utan om eleven kan ”talens grannar”. 
För att veta vilket tal som kommer efter respektive före 
bör eleven redan ha befäst förståelsen för principen om 
räkneordens ordning. 

Räkna eller hoppa 10-steg
Uppgiften avser att pröva att eleven kan räkna 10 steg 
i taget. Det är troligtvis svårare för eleven att börja från 
0 än från 10. Om eleven inte förstår 10-hopp/10-steg 
kan läraren hjälpa till med att säga ”10, 20”. Be sedan 
eleven att börja på lämpligt tal. Det är viktigt att eleven 
kan se mönstret i talsystemet och det är också en hjälp 
när eleven ska räkna olika uppgifter i huvudet. Uppgif-
ten kan vara svår om eleven inte har erfarenhet av att 
räkna olika antal steg på talraden. För att klara detta 
behöver eleven också vara väl förtrogen med principen 
om räkneordens ordning.

Lika många/Ökning/Minskning 
Uppgiften avser att pröva att eleven kan svara på frågor 
om lika många, frågor om ökning respektive minsk-
ning. När eleven ska svara på frågor om lika många kan 
eleven använda parbildning och därigenom visa förstå-
else för ett-till-ett principen. Elever som har kommit 
längre i sin utveckling kan troligtvis direkt se antalet 
och ta fram lika många. 

När eleven ska svara på frågor om ökning kan läraren 
notera om eleven behöver räkna om allaföremål eller 
kan fortsätta att räkna till exempel 3, 4. Även när det 
gäller frågor om minskning kan läraren uppmärksam-
ma om eleven behöver räkna om föremålen eller om 
eleven kan svara direkt. 

I formulär IV ska eleven svara på frågor om ökning/
minskning i ett vardagsproblem. Även här kan läraren 
urskilja olika nivåer. Behöver eleven använda något kon-
kret material? Kan eleven räkna vidare i ökningen från 
det första talet? Behöver eleven plocka bort från de lagda 
föremålen och räkna om från början i minskningen? Har 
eleven automatiserat några talfakta? Kan eleven dra nytta 
av den automatiseringen för att lösa andra uppgifter? 
”Jag vet att 3 + 3 = 6 då måste 4 + 3 = 7.” När eleven 
räknar föremålen för att sedan öka eller minska med ett 
visst antal bör förståelsen för principen om räkneordens 
ordning samt antalsprincipen vara befäst.
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Namnge tal/Kombinera föremål  
och tärningsbilder med tal 
Uppgiften avser att pröva att eleven kan säga vad 
talen heter utan att de är i ordningsföljd samt att 
para ihop föremål/tärningsbilder med rätt sifferkort. 
Uppmärksamma om eleven behöver räkna prickarna 
på tärningen eller kan se mönstret direkt. Även här 
kan läraren få syn på elevens förmåga att subitisera och 
förståelsen av principen om räkneordens ordning samt 
antalsprincipen/kardinaltalsprincipen.

Jämföra mängd
Uppgiften avser att pröva att eleven kan säga vilken 
mängd som innehåller flest föremål. Begreppet flest kan 
vara svårt för eleverna att förstå. Uppmärksamma om 
eleven förstår begreppet. Uppgiften avser inte enbart att 
pröva om eleven förstår begreppet utan även om eleven 
kan avgöra vilken mängd som innehåller flest föremål. 
Här kan eleven visa olika nivåer i sitt kunnande. Behö-
ver eleven använda parbildning som metod? Behöver 
eleven räkna föremålen? Kan eleven se direkt vilken del 
som innehåller flest föremål?

Storleksordna tal
Uppgiften avser att pröva att eleven förstår talens värde 
och relationerna mellan talen. Eleven får sifferkort som 
är utklippta och ska lägga dessa i storleksordning från 
0–5 respektive 5–10. 

Fler/Färre
Uppgiften avser att pröva att eleven kan utföra beräk-
ningar med hjälp av begreppen fler respektive färre. 
Begreppen fler och färre kan vara svåra för eleverna att 
förstå. Uppmärksamma om eleven förstår begreppen. 
Uppgiften avser inte enbart att pröva om eleven förstår 
begreppen utan även om eleven kan utföra beräkningar. 
Här kan eleven visa olika nivåer i sitt kunnande. Upp-
märksamma vilken metod eleven använder. Använder 
eleven fingrarna som hjälp? Behöver eleven plocka bort 
från de lagda föremålen och räkna om från början? 
Kan eleven beräkna uppgiften med huvudräkning? 
Har eleven automatiserat några talfakta? Kan eleven 
dra nytta av den automatiseringen för att lösa andra 
uppgifter? ”Jag vet att 9 + 1 = 10 då måste 9 + 2 = 11.” 
När eleven räknar föremålen för att sedan minska eller 

öka med ett visst antal bör förståelsen för principen om 
räkneordens ordning samt antalsprincipen vara befäst.

Hälften/Dubbelt
Uppgiften avser att pröva att eleven kan svara på 
frågor om begreppen hälften respektive dubbelt. Från 
början bör eleven kunna göra en likadelning med 
konkret material. Här måste eleven förstå ett-till-ett-
principen. Att kunna göra en likadelning är grunden 
för förståelsen av begreppet hälften och för räknesättet 
division. Att kunna göra en dubblering är grunden för 
förståelsen av begreppet dubbelt och för räknesättet 
multiplikation. Lägg märke till att vanliga felsvar kring 
begreppet dubbelt är att eleven adderar 1 eller 2 till det 
tal som ska dubbleras eller tror att dubbelt betyder lika 
många. Uppmärksamma hur eleven delar upp föremå-
len. Behöver eleven dela upp föremålen ett och ett, två 
och två eller syns en automatisering av uppdelningen 
där eleven direkt uppfattar talet 8 som uppdelningen 4 
och 4? Eleverna bör även känna till begreppen hälften 
och dubbelt samt kunna använda dem inom ett lägre 
talområde. Uppmärksamma hur eleven förstår begrep-
pen. Har eleven lärt sig vissa halveringar eller dubb-
leringar utantill? Kan eleven komma fram till hälften 
eller dubbelt i ett högre talområde genom att dela upp 
talen i tiotal och ental? Finns en generell förståelse  
oberoende av talområde? Eleven kan då till exempel 
svara: ”Dubbelt betyder att man ska lägga till eller 
addera ett lika stort tal som man hade innan.”

Uppdelning av tal
Uppgiften avser att pröva att eleven kan dela upp tal. 
Det är ofta svårt för elever att omgruppera tal på flera 
olika sätt. Lägg märke till om eleven endast kan dela 
upp talet på ett sätt. Om eleven har svårt att förstå 
uppgiften kan det bero på att eleven inte förstår att det 
går att dela upp ett antal om det inte är en likadelning. 
Förklara i så fall för eleven att det inte behöver vara lika 
många i de två delarna eller högarna. I formulär IV och 
i V ska läraren gömma föremål i handen och eleven ska 
svara på hur många som är gömda. Uppmärksamma 
vilken metod eleven använder. Räknar eleven ett steg 
i taget uppåt eller nedåt? Räknar eleven på fingrarna? 
Om eleven använder någon av dessa metoder, pröva då 
ett tal i ett lägre talområde. Har eleven automatiserat 
talfakta, till exempel tiokamrater, ”dubblor”, det vill 
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säga 5 + 5, 6 + 6, …? Kan eleven dra nytta av den auto-
matiseringen för att lösa andra uppgifter? ”Jag vet att 
5 + 5 = 10 då måste 4 + 5 = 9.” Kan eleven se att ena 
delen ökar lika mycket som den andra delen minskar? 
Pröva då ett högre tal. Notera om eleven börjar räkna 
på fingrarna eller har svårt att beskriva metoden. När 
eleven ska omgruppera tal bör förståelsen för principen 
om räkneordens ordning samt antalsprincipen vara 
befäst. 

Tal i bråkform
Uppgiften avser att pröva att eleven har förståelse för 
del av helhet samt att kunna namnge tal i bråkform. 
Eleverna ska kunna koppla rätt bild till ½ och ¼. Här 
måste eleven ha förståelse för begreppen hälften och 
fjärdedel. De ska också kunna tolka symbolspråket och 
benämna tal som är skrivna som tal i bråkform. 

Symbolspråk huvudräkning
Uppgiften avser att pröva att eleven kan tolka tal och 
tecken. På den högsta nivå ska eleven dessutom kunna 
förklara sina tankegångar. Lägg märke till om eleven 
kan beräkna uppgiften med huvudräkning eller om 
eleven behöver använda fingrar. Kan eleven beskriva  
sin räknemetod? Använder eleven sig av någon huvud-
räkningsmetod till exempel tiokamrater eller ”dubblor” 
(6 + 6)? Vilken i så fall? Har eleven automatiserat några 
talfakta? Kan eleven dra nytta av den automatiseringen 
för att lösa andra uppgifter? ”Jag vet att 5 + 5 = 10 
då måste 4 + 5 = 9.” Kan eleven se sambandet mellan 
addition och subtraktion, det vill säga ”Jag vet att  
14 = 10 + 4 då måste 14 – 4 = 10.”

Skriftliga uppgifter
De skriftliga elevuppgifterna består av uppgifter i sex 
olika nivåer med färgkodning. Nivåerna är: blå, brun, 
röd, grön, lila, rosa. De är märkta med färgkoden i 
sidfoten. De är inte kopplade till någon årskurs, men  
är främst tänkta för elever från årskurs 4 till årskurs 
6. Det finns möjligheter att anpassa uppgifterna och 
läraren utgår från de behov som eleverna har. Läs mer 
under rubriken Förhållningssätt.

Handledning
I de skriftliga uppgifterna återkommer frågor kring 
Taluppfattning och tals användning. Det kan vara 
svårare för eleven att svara på liknande frågeställningar 
i de skriftliga uppgifterna jämfört med de muntliga 
uppgifterna. Progressionen mellan nivåerna går från ett 
lägre till ett högre talområde samt från enklare till mer 
komplext matematiskt innehåll. Eleverna får använda 
konkret material och/eller digitala verktyg till de 
skriftliga uppgifterna. Notera i de skriftliga uppgifterna 
vilket eventuellt stöd eleven har använt.

Några uppgifter kan vara utformade på ett annat sätt 
än vad eleverna mött tidigare, som till exempel tallinje 
och dela upp tal. Det kan därför vara lämpligt att gå 
igenom uppgiftens exempel gemensamt innan de  
skriftliga uppgifterna genomförs. Utprövningar har 
visat att enstaka elever störs av uppgiftens exempel. Om 
så är fallet kan läraren göra en kopia av uppgifterna där 
exemplet har tagits bort. 

Utifrån elevens tidigare visade kunskaper får läraren 
avgöra vilken del som är lämplig att börja med.  
Här följer en beskrivning av varje nivå:

Blå  
TALOMRÅDE 1–7

Antal kopplat till tal, talraden efter, beräkna  
additionsuppgifter.

Brun  
TALOMRÅDE 0–10 

Talraden före/efter, storleksordna tal, tallinje, olika 
representationer av tal, beräkna additions- och  
subtraktionsuppgifter.

Röd  
TALOMRÅDE 0–20

Talraden före/efter, tallinje, dela upp tal, beräkna  
additions- och subtraktionsuppgifter.

Grön  
TALOMRÅDE 0–100

Talraden före/efter, olika representationer av tal, stor-
leksordna tal, dela upp tal, beräkna additions-  
och subtraktionsuppgifter, problemlösning.
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Lila  
TALOMRÅDE 0–200

Talraden före/efter, dela upp tal, beräkna additions-  
och subtraktionsuppgifter med och utan övergång,  
likhetstecknets innebörd, problemlösning, skriftliga  
räknemetoder utan övergång i addition och subtraktion.

Rosa  
TALOMRÅDE 0–500

Storleksordna tal, tallinje, beräkna additions- och 
subtraktionsuppgifter med övergång, likhetstecknets 
innebörd, problemlösning, skriftliga räknemetoder 
med övergång i addition och subtraktion.

När läraren har genomfört en avstämning med en elev 
dokumenteras vad genomförandet visat i en samman-
ställningsblankett. I den vänstra kolumnen beskrivs  
vad som avses att prövas för respektive del. 

Läraren börjar med att markera den del som har 
använts vid avstämningen. I kolumnen ”Det här visar 
eleven” skriver läraren vilken kunskap eleven har visat. 
Det kan till exempel vara att eleven kan koppla antal 
till tal, skriva vilket tal som kommer efter i talområdet 
1–7. I kolumnen ”Så här går vi vidare” skriver läraren 
vad eleven behöver utveckla. Det kan till exempel vara 
att eleven behöver utveckla sin kunskap om addition 
 i talområdet 1–7. 

Vad prövas i skriftliga uppgifter inom  
Taluppfattning och tals användning?

Hur många?
Uppgiften avser att pröva att eleven kan koppla ett 
antal föremål till rätt symbol. Här kan eleven visa för-
ståelse för antalsprincipen/kardinaltalsprincipen.

Vilket tal kommer efter eller före?
Uppgiften avser att pröva att eleven kan skriva vilket  
tal som kommer före respektive efter ett angivet tal.  
I de skriftliga uppgifterna benämner vi talen som kom-
mer efter eller före som ”talens grannar”. Det är oftast 
svårare att kunna vilket tal som kommer före än vilket 
tal som kommer efter ett angivet tal. Uppgiften avser 
inte främst att pröva om eleven förstår begreppen utan 
om eleven kan ”talens grannar”. För att veta vilket tal 
som kommer efter respektive före bör eleven ha befäst 
förståelsen för principen om räkneordens ordning. 

Storleksordna tal
Uppgiften avser att pröva att eleven förstår några 
angivna tals värde och relationerna mellan talen. Pro-
gressionen mellan nivåerna går från ett lägre talområde 
till ett högre talområde.

Tallinje
Uppgiften avser att pröva att eleven kan skriva vad som 
saknas på en tallinje. Tallinjen kan ses som ett sätt att 
visualisera talraden. Eleven visar genom att skriva rätt 
tal på rätt ställe, en förståelse för talens inbördes ord-
ning och relation. När en mängd föremål räknas är det 
relativt enkelt för eleven att koppla ihop tal med före-
mål. Troligtvis är det svårare för eleven att koppla ihop 
tal med tallinjen. Läraren kan uppmärksamma hur 
eleven fyller i tallinjen. Behöver eleven skriva in alla tal 
på tallinjen? Behöver eleven börja om från tallinjens 
första angivna tal när talen ska skrivas i ringarna eller 
kan eleven tolka den information som finns i tallinjen?

Vilka tal?
Uppgiften avser att pröva att eleven kan tolka de olika 
representationerna och skriva vilket tal som visas. Elev-
erna ska kunna tolka tiokronan som värdet 10 och inte 
som värdet 1. Senare ska eleven kunna generalisera alla 
10-staplar som värdet 10 och inte behöva räkna rutorna 
i varje ny stapel. 

Uppdelning av tal
Uppgiften avser att pröva uppdelning av tal. När upp-
delning av tal finns med för första gången i de skriftliga 
uppgifterna utgår uppgifterna från helheten och eleven 
får själv bestämma hur de två delarna ska fördelas. 
Därefter är en av delarna redan angiven. Om eleven 
har svårt att förstå uppgiften kan det bero på att eleven 
inte är bekant med uppgiftens form. Notera om eleven 
behöver räkna upp både från delen som är angiven 
och delen som saknas, kan fortsätta att räkna upp från 
delen som är angiven eller har automatiserat talfakta. 
Notera också om eleven behöver räkna på fingrarna.

Beräkna 
Uppgiften avses att pröva beräkning i addition och 
subtraktion. I de skriftliga uppgifterna benämner vi 
ökning/minskning som ”beräkna”. När eleven gör 
beräkningar bör förståelsen för principen om räkne-
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ordens ordning samt antalsprincipen/kardinaltals- 
principen vara befäst.

Likhetstecknets innebörd
Uppgiften avser att pröva likhetstecknets innebörd. 
Här får uppgiftens form, det vill säga hur uppgiften 
skrivs och formuleras, betydelse för elevens förståelse. 
Troligtvis är eleverna mer vana vid en form där svaret 
skrivs efter likhetstecknet, det vill säga den dynamiska 
tolkningen ”det blir”. Den statiska tolkningen ”det är”, 
där det sammanlagda värdet av vänster led respektive 
höger led är detsamma, behöver eleverna troligtvis få 
mer erfarenhet av.

Problemlösning 
Uppgiften avser att pröva problemlösningsförmåga. 
Uppgifterna finns i en elevnära kontext där eleverna ska 
ange sina egna förslag till lösningar. De kan då använda 
sig av olika uttrycksformer/strategier för att lösa 
uppgifterna. Beroende på vilken uttrycksform/strategi 
eleven använder visas hur långt eleven har kommit i sin 
kunskapsutveckling.

Skriftliga räknemetoder
Uppgiften avser att pröva om eleven kan använda en 
skriftlig räknemetod. Med skriftlig räknemetod menas 
att eleven använder matematiska symboler som tal 
och tecken. Exempel på några skriftliga räknemetoder 
är talsortsvis beräkning, standardalgoritm och stegvis 
beräkning. Eleverna ska i undervisningen ges möjlig-
het att utveckla fungerande metoder i addition och 
subtraktion.

Facit för skriftliga uppgifter
Facit finns till varje del av de skriftliga uppgifterna. 

Kommenterade elevsvar för skriftliga uppgifter
Elevsvar finns med rubriker som syftar på vad som 
prövas i de skriftliga uppgifterna. Det finns exempel  
på elevsvar för skriftliga uppgifter. Det finns också 
kommenterade elevsvar för betygsstegen E, C och A 
enligt kunskapskraven i årskurs 6.
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Muntliga uppgifter 
Muntliga uppgifter består av uppgifter inom åtta 
olika områden. Områdena är tid, pengar, geometriska 
objekt, geometriska mönster, lägesord, längd, massa 
och volym. De är inte kopplade till någon årskurs.  
Det finns möjligheter att anpassa uppgifterna och 
läraren utgår från de behov som eleverna har. Läs mer 
under rubriken Förhållningssätt.

Handledning
Alla åtta områden innehåller två kolumner. I vänster 
kolumn är uppgifterna på en mer grundläggande 
nivå jämfört med uppgifterna i kolumnen till höger. 
Progressionen mellan nivåerna ser olika ut beroende på 
vilket område som avses att prövas. I stort sett går den 
från konkret till abstrakt eller från att känna till olika 
begrepp till att kunna använda begreppen.

Läraren avgör vilket område som är lämpligt att börja 
med. Högst upp i formuläret står sådant som läraren 
behöver ta fram inför genomförandet. Det kan vara 
olika underlag som följer med uppgifterna eller konkret 
material som behövs. 

Till varje område finns rubriker som beskriver vad 
som avses att prövas. Den svartmarkerade texten i varje 
frågeställning är det som läraren ska säga till eleven. 
Den kursiva och blå texten riktar sig till läraren. Det 
kan vara sådant som läraren ska göra, uppmärksamma 
eller notera. Elevens svar skrivs in på nivåerna i formu-
läret allt eftersom eleven svarar.

Utifrån elevens tidigare visade kunskaper får läraren 
avgöra på vilken nivå, det vill säga vänstra eller högra 
kolumnen, som avstämningen ska börja. Om läraren 
har påbörjat en avstämning i den vänstra kolumnen 
fortsätter man med resterande frågor tills eleven visat 
den efterfrågade kunskapen. Därefter ges eleven möjlig-
het att utveckla vidare kunskap inom området genom 
undervisning och andra lärtillfällen. Det kan sedan 
vara lämpligt att genomföra avstämningen i den högra 
kolumnen. 

När läraren har genomfört en avstämning med 
en elev dokumenteras vad genomförandet visat i en 
sammanställningsblankett. I den vänstra kolumnen 
beskrivs vad som avses att prövas för respektive del. 

Läraren börjar med att markera den del som har 
använts vid avstämningen. I kolumnen ”Det här visar 

eleven” skriver läraren vilken kunskap eleven har visat. 
Det kan till exempel vara att eleven visar förståelse för 
begreppen längst, kortast, högre, lägre och lika långt. 
I kolumnen ”Så här går vi vidare” skriver läraren vad 
eleven behöver utveckla. Det kan till exempel vara att 
eleven behöver utveckla sin kunskap om mätandets 
idé. Eleven ska få mäta med många olika informella 
mätenheter.

Vad prövas i muntliga uppgifter inom  
Tid och pengar, Geometri och Statistik?

Tid
Uppgiften avser att pröva elevens uppfattning om tid 
och olika tidsbegrepp samt att kunna avläsa en analog 
klocka. I den vänstra kolumnen för lärare och elev ett 
resonemang om tid. Eleven berättar till exempel om 
sin skoldag och skolvecka. Om det är lämpligare att 
resonera om elevens helg eller elevens hela dag avgör 
läraren. Här är det inte viktigt att allt blir helt korrekt 
eller stämmer helt överens med verkligheten utan att 
eleven kan relatera till tid och olika tidsbegrepp. Lära-
ren kan hjälpa eleven genom att ställa olika följdfrågor 
utifrån sin kännedom om elevens vardag. I den högra 
kolumnen ska eleven svara på frågor om klockan. 

Pengar
Uppgiften avser att pröva elevens uppfattning om 
pengars olika namn och värde i relation till varandra 
samt resonemang om rimlighet när det gäller priser.  
I den vänstra kolumnen ska eleven svara på frågor om 
pengars olika värde. I den sista uppgiften ska eleven 
kunna säga något som kostar cirka 20 kronor. Det kan 
till exempel vara en godispåse, några frukter, ett paket 
tuggummi. I den högra kolumnen ska eleven svara på 
frågor utifrån ett underlag. Om eleven behöver kan 
eleven använda miniräknare. Här är det inte främst 
beräkningen som bedöms utan elevens rimlighetsbe-
dömning om pengars värde. I den sista uppgiften ska 
eleven tolka vad olika saker som finns i ett stapeldia-
gram kostar. Här avses också att pröva om eleven kan 
tolka information i ett diagram. Även här kan eleven 
använda miniräknare vid beräkningen av vad bananen 
och äpplet kostar tillsammans.

Tid och pengar, Statistik, Geometri
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Geometriska objekt
Uppgiften avser att pröva att eleven kan urskilja, 
benämna och beskriva geometriska objekt. I den 
vänstra kolumnen ska geometriska objekt användas. 
Eleven ska ta fram objekt som är lika respektive olika 
utifrån färg, storlek eller form. Eleven ska också kunna 
benämna objekten och beskriva en cirkel. Här kan 
eleven använda begrepp som trehörning respektive 
fyrhörning. Dessa begrepp svarar mer mot hur objektet 
ser ut än de mer formella begreppen triangel, rektangel, 
kvadrat. I den högra kolumnen ska eleven kunna 
beskriva sin sortering, utifrån ett underlag peka på 
och benämna olika objekt. Här ska eleven till exempel 
kunna att trianglar kan se ut på olika sätt. Eleven ska 
nu använda de korrekta begreppen triangel, rektangel, 
kvadrat och cirkel. I de sista uppgifterna ska eleven 
lyssna på och tolka en beskrivning respektive själv 
beskriva objekten. 

Geometriska mönster
Uppgiften avser att pröva att eleven kan följa och 
fortsätta ett mönster samt beskriva ett mönster. I den 
vänstra kolumnen ska eleven kunna lägga respektive 
fortsätta ett mönster som är ordnat efter färg. I den 
högra kolumnen ska eleven kunna fortsätta ett mönster 
som är ordnat efter form. Det är troligtvis lättare för 
eleven att urskilja färg framför form. I fjärde uppgif-
ten i båda kolumnerna ska eleven kunna göra ett eget 
mönster samt berätta om eller beskriva sitt mönster. 
Här kan läraren se olika nivåer; elever som lägger ett 
upprepat mönster, elever som till viss del kan beskriva 
sitt mönster samt elever som kan använda korrekta 
geometriska begrepp i sin beskrivning. 

Lägesord
Uppgiften avser att pröva att eleven känner till samt 
kan använda lägesord. I den vänstra kolumnen ska 
eleven svara på olika frågor om lägesord utifrån ett 
underlag. Om läraren hellre vill använda föremål från 
klassrummet går det lika bra. Eleven ska också duka 
utifrån lärarens beskrivning. I den högra kolumnen 
ska läraren använda lägesorden bakom, framför, över 
och under, och stötta eleven genom att först göra en 
exempelövning. Därefter ska eleven kunna använda 
lägesorden i sin beskrivning. 

Längd
Uppgiften avser att pröva mätandets idé för längd.  
I den vänstra kolumnen ska eleven ordna föremål 
efter längd respektive höjd, hitta föremål som är lika 
långa samt mäta ett bord med informella mätenheter 
som till exempel pinnar, fötter och pennor. I den sista 
uppgiften behöver eleven förstå att varje enhet som 
eleven mäter med måste vara lika lång, att varje enhet 
ska räknas samt att de valda enheterna måste ligga intill 
varandra. Läraren kan här också uppmärksamma om 
eleven använder flera enheter av samma slag eller om 
eleven använder samma enhet flera gånger. Eleven som 
gör det sistnämnda visar troligtvis en högre nivå i sitt 
kunnande om mätandets idé. Detta är viktigt att förstå 
innan eleven börjar mäta med formella enheter som 
till exempel centimeter och meter. I den högra kolum-
nen ska eleven utifrån en bild hitta något som är lika 
långt. Eleven ska också, på ett sätt som är lämpligt för 
eleven, uppskatta och visa hur lång en meter respektive 
en centimeter är. Därefter ska eleven använda formella 
mätenheter som centimeter och meter. 

Volym
Uppgiften avser att pröva mätandets idé för volym. 
I den vänstra kolumnen ska eleven svara på frågor 
om vad som rymmer mest respektive minst, kunna 
storleksordna samt hitta föremålet som rymmer 
ungefär lika mycket som en liter mjölk. I den sista 
uppgiften ska eleven använda en informell mätenhet 
som till exempel en mugg. Här behöver eleven förstå 
att alla muggar ska räknas samt att muggen måste vara 
fylld med lika mycket vätska varje gång. I den högra 
kolumnen ska eleven svara på olika frågor där formella 
mätenheter som deciliter och liter finns med. 

Massa
Uppgiften avser att pröva mätandets idé för massa.  
I den vänstra kolumnen ska eleven ordna föremål efter 
vikt. Det är inte främst en uppskattning av föremålens 
vikt som uppgiften avser att pröva utan om eleven kan 
uppfatta skillnaden mellan tung och lätt. Eleven ska 
också göra en jämförelse mellan 1 kg och ett valt före-
mål. I den högra kolumnen ska eleven kunna använda 
en balansvåg. 



LÄRARINFORMATION – GILLA MATEMATIK I GRUNDSÄRSKOLAN. DNR 2016:01668 SKOLVERKET 2016

”För att kunna reflektera själv och tillsammans med 
andra bör eleven själv kunna kommunicera men också 
ta del av andras matematiska beskrivningar, förkla-
ringar och argument. Ytterligare en aspekt av matema-
tikens kommunikativa karaktär är att kunna föra men 
också följa resonemang om matematisk rimlighet.” 
(Skolverket, 2011, sid 40) I bedömningsstödet finns 
därför material för att genomföra uppgifter i grupp, 
Gruppuppgifter I och Gruppuppgifter II. Uppgifterna 
är inte kopplade till någon årskurs, men elevernas 
prestationer på Gruppuppgifter II kan nå delar av kun-
skapskraven i årskurs 6.

En grupp kan vara 2–5 elever. Bedömningen av 
elevernas visade kunskaper görs när de tillsammans 
löser uppgifter. Till varje uppgift följer ett bedömnings-
underlag. Här ska läraren bedöma elevens grad av enga-
gemang/självständighet i den matematiska aktiviteten. 
Det görs utifrån värdeorden visa intresse, delta samt 
medverka/bidra. Se den tidigare beskrivningen under 
rubriken Kunskapskrav uppbyggda med värdeord. 

Läraren ska också bedöma elevens visade kunskaper 
utifrån de förmågor som är beskrivna i kursplanen.  
Det kan till exempel vara att eleven använder någon 
sorts metod i uppgiften eller att eleven reflekterar 
över rimligheten. Exempel på hur dessa förmågor kan 
komma till uttryck finns längst ner på bedömningsun-
derlaget. 

Om läraren upplever att det är svårt att hinna med 
att dokumentera elevernas resonemang kan samtalet 
med fördel spelas in eller filmas om skolans policy så 
tillåter.

För att stödja lärarens bedömning av Gruppuppgifter 
I och II finns exempel på ifyllda bedömningsunderlag. 
Exemplet till Gruppuppgifter I utgår från området 
volym. Exemplet till Gruppuppgifter II utgår från 
området tid. 

Gruppuppgifter I
Gruppuppgifter I består av uppgifter inom åtta olika 
områden. Områdena är tid, pengar, geometriska 
objekt, geometriska mönster, lägesord, längd, massa 
och volym. De är inte kopplade till någon årskurs. Det 
finns möjligheter att anpassa uppgifterna och läraren 
utgår från de behov som eleverna har. Läs mer under 
rubriken Förhållningssätt.

Handledning
Högst upp i beskrivningarna till Gruppuppgifter I står 
vad läraren ska ta fram. Affischen till gruppuppgifterna 
är tänkt att ge en inramning och skapa förförståelse till 
uppgifterna. Affischen kan med fördel projiceras på 
väggen. Om läraren anser att affischen inte är till hjälp 
för eleverna behöver den inte användas. 

I beskrivningen finns också exempel på hur en inle-
dande diskussion med eleverna kan se ut. Tanken är att 
eleverna genom diskussionen ska få en förförståelse och 
på så sätt kunna förstå och lösa uppgiften. 

När eleverna ska lösa uppgifterna är det viktigt att 
alla får komma till tals och att alla lösningar och idéer 
kommer fram. Här är resonemanget viktigare än de 
korrekta svaren. Läraren får också möjlighet att se olika 
kvaliteter i elevernas resonemang. Kan eleven förklara 
sina tankegångar? Använder eleven några begrepp i sin 
förklaring och i så fall vilka? Använder eleven begrep-
pen korrekt? Kan eleven följa och utveckla någon 
annans resonemang?

Vad prövas inom Gruppuppgifter I?

Tid
Gruppuppgiften avser att pröva elevernas resonemang 
om rimlighet när det gäller tid. Eleverna ska tillsam-
mans fundera över tidsbegrepp som idag, igår och i 
morgon. De ska också tillsammans föra resonemang 
om olika händelser. I den sista uppgiften finns inga 
korrekta svar utan här är det elevernas resonemang som 
avses att prövas.

Pengar
Gruppuppgiften avser att pröva elevernas resonemang 
om rimlighet när det gäller priser samt sedlars och 
mynts namn och värde i relation till varandra. I den 
första uppgiften ska eleverna beräkna hur mycket som 
fattas upp till 10 kronor. Här kan eleverna samtala om 
olika räknemetoder. Läraren kan uppmärksamma om 
gruppen till exempel använder sin kunskap om tio-
kamrater eller om de använder fingrarna. Behöver de 
använda något konkret material? Är det någon elev som 
kan beskriva sin räknemetod för de andra?

I den andra uppgiften ska eleverna beräkna hur 
mycket man får i pant för åtta burkar respektive fem 
flaskor. Även här kan läraren uppmärksamma vilka 

Gruppuppgifter I och II
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metoder eleverna använder. Behöver de placera pengar 
vid varje burk? Kan de beräkna uppgiften med huvud-
räkning? Kan eleverna beskriva sina räknemetoder för 
varandra?

Geometriska objekt
Gruppuppgiften avser att pröva att eleverna kan 
urskilja de olika geometriska objektens form och passa 
in dessa i olika hus. När eleverna samtalar kan läraren 
uppmärksamma om eleverna använder begrepp kor-
rekt, om eleverna kan beskriva objekten för varandra 
eller om eleverna kan upptäcka objekt som är felaktigt 
placerade. 

Geometriska mönster
Gruppuppgiften avser att pröva att tolka, fortsätta och 
översätta ett mönster till en annan form. Om eleverna 
har svårt att föreställa sig att klossar är blommor kan 
läraren ersätta klossarna med ritade blommor som 
klippts ut eller andra lämpliga föremål. Eleverna ska 
också fortsätta ett givet mönster. Som sista uppgift ska 
eleverna lägga sitt eget mönster och beskriva detta. 

Lägesord
Gruppuppgiften avser att pröva elevernas kunskap om 
lägesorden på, under, framför, bakom, bredvid, först, 
sist samt i mitten. Eleverna får även möjlighet  
att använda dessa lägesord i den andra uppgiften, då  
en kö ska ordnas.

I följande tre gruppuppgifter prövas mätandets idé 
med informella måttenheter. Här behöver eleverna inte 
kunna de formella måttenheterna.

Längd
Gruppuppgiften avser att pröva mätandets idé för 
längd. Eleverna ska tillsammans med läraren rita av sina 
fötter och klippa ut ritningarna. Därefter ska de ordna 
de utklippta fötterna efter storlek samt mäta dessa med 
en informell mätenhet, till exempel gem. I nästa steg 
ska de fundera över ett problem som trollen får när de 
ska mäta sin dörr. Om eleverna har svårt att förstå att 
storleken på mätenheten spelar roll för resultatet  
(i det här fallet trollens fötter) finns ytterligare en upp-
gift att använda. 

Volym
Gruppuppgiften avser att pröva mätandets idé för 
volym. I den första uppgiften ska gruppen föra ett 
resonemang om vilken väska som är mest lämplig att 
använda när tre barn ska åka bort. I den andra uppgif-
ten ska de uppskatta i vilken låda som det får plats flest 
klossar och tillsammans med läraren fundera ut någon 
metod som kan användas för att mäta volymen. 

Massa
Gruppuppgiften avser att pröva mätandets idé för 
massa. I den här uppgiften ska eleverna föra ett 
resonemang kring tunga och lätta saker. De ska också 
resonera sig fram till en metod som de kan använda 
när de ska jämföra massa. I den andra uppgiften får de 
möjlighet att tillsammans använda en balansvåg och 
jämföra hur vågen ser ut när något är tyngre respektive 
lättare. Den sista uppgiften handlar om jämvikt och 
hur vågen ser ut när något väger lika mycket. 

Gruppuppgifter II
Gruppuppgifter II består av uppgifter inom fem olika 
områden. Uppgifterna avser att pröva elevernas för-
måga att resonera om tid, rimlighet om pengar, geome-
triska objekt, statistiska mätningar och att kunna avläsa 
matematisk information från närmiljön. Uppgifterna är 
inte kopplade till någon årskurs, men elevernas prestatio-
ner på dessa uppgifter kan nå delar av kunskapskraven i 
årskurs 6. Det finns möjligheter att anpassa uppgifterna 
och läraren utgår från de behov som eleverna har. Läs 
mer under rubriken Förhållningssätt.

Handledning
Högst upp i beskrivningarna till Gruppuppgifter II står 
vad läraren ska ta fram. 

I beskrivningen finns exempel på hur en inledande 
diskussion med eleverna kan se ut. Tanken är att elev-
erna genom diskussionen ska få en förförståelse och på 
så sätt kunna förstå och lösa uppgiften. 

När eleverna ska lösa uppgifterna är det viktigt att 
alla får komma till tals och att alla lösningar och idéer 
kommer fram. Här är resonemanget viktigare än de 
korrekta svaren. Läraren får också möjlighet att se olika 
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kvaliteter i elevernas resonemang. Kan eleven förklara 
sina tankegångar? Använder eleven några begrepp i sin 
förklaring? Använder eleven begreppen korrekt? Kan 
eleven följa och utveckla någon annans resonemang?

Vad prövas inom Gruppuppgifter II?

Resonemang om tid
Gruppuppgiften avser att pröva elevernas förmåga att 
resonera om rimlighet när det gäller tid. De ska också 
använda begrepp som är kopplade till tid samt argu-
mentera för sina förslag. Eleverna resonerar utifrån 
olika händelser och om dessa tar kort eller lång tid. Där-
efter ska eleverna placera händelsen på en tidsaxel och 
föra resonemang om huruvida de är överens i gruppen. 

Resonemang om rimlighet när det gäller priser
Gruppuppgiften avser att pröva elevernas förmåga att 
resonera om rimlighet när det gäller priser. De ska 
också kunna argumentera för sina tankar och använda 
lämpliga begrepp. Eleverna får tillsammans titta på kort 
med bilder som föreställer olika saker som man kan 
handla. Dessa bilder ska sedan läggas i den ruta som 
talar om vad föremålet ungefär kostar. 

Statistik
Gruppuppgiften avser att pröva elevernas förmåga att 
tolka information från ett stapeldiagram samt att avläsa 
temperaturen. I resonemangen kan de använda begrepp 
som är kopplade till temperatur och statistik. Eleverna 
ska dessutom svara på olika frågor som kan utläsas från 
stapeldiagrammet. 

Geometriska objekt
Gruppuppgiften avser att pröva elevernas förmåga att 
föra resonemang om geometriska objekts egenskaper 
och namn. De ska tolka en beskrivning och hitta det 
geometriska objekt som passar in på beskrivningen. 
Därefter ska de kunna namnge objektet och argumen-
tera för var de väljer att placera det.

Avläsa matematisk information från närmiljön
Gruppuppgiften avser att pröva elevernas förmåga att 
avläsa information från närmiljön. De ska också reso-
nera om rimlighet när det gäller priser och tider (digital 
tid). De ska dessutom ge omdömen om rimligheten i 
sina egna beräkningar och lösningar. Utifrån olika frå-
gekort ska eleverna svara på frågor där svaren kan hittas 
på ett informationsblad från en simhall. 
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