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Abstract 

The objective of this text is to provide guidelines for the designing of self-correcting digital 

mathematical tasks that can serve as a means of formative self-assessment for students on an upper 

secondary school level in the Swedish educational system. In order to accomplish this goal the first 

part of the text is dedicated to finding out what the Swedish National Agency for Education expects 

from students. This is done through analysis of national tests in order to find out what types of tasks 

are used and what properties they display. Going into the second part of the text, these findings in part 

one are used as a template for what is expected of mathematical tasks. Guidelines are then presented 

that according to the theoretical framework should help produce tasks that reflect this template.  

133 tasks from four national tests were examined; these were made up of procedural tasks, problem 

solving tasks and investigative tasks with varying degrees of openness that produced six categories. 

Various assessment structures such as “Single Numerical Constructed”, ”Matching”, ”Categorizing”, 

”Assembling Proof”, ”Limited Figural Drawing”, ”Figural Constructed Response” and various 

structures based on multiple-choice were recommended. Guidelines for formative feedback were 

mainly focused on task-level verification, task-level troubleshooting and process-level hints. The 

results of this work have been produced with adherence to the Swedish National Agency for 

Education; one should exercise care when attempting to extrapolate results to other contexts. 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att tillhandahålla riktlinjer för hur självrättande digitala matematikuppgifter 

kan utformas så att elever i den svenska gymnasieskolan kan använda dem som verktyg för formativ 

självbedömning. Den första delen av arbetet försöker skapa en bild av vad Skolverket förväntar sig 

från studenter. Detta görs genom analys av nationella prov för att se vilka typer av uppgifter som 

förekommer och vilka egenskaper de påvisar. I textens andra del används resultaten från den första 

delen som mall för vad som förväntas av matematikuppgifter. Därefter presenteras riktlinjer som enligt 

det teoretiska ramverket bör producera uppgifter som reflekterar denna mall.  

133 uppgifter från fyra nationella prov granskades; bland dessa observerades proceduruppgifter, 

problemlösningsuppgifter och utredande uppgifter med olika grader av öppenhet som producerade sex 

uppgiftskategorier. Diverse uppgiftsstrukturer rekommenderades; däribland “Single Numerical 

Constructed”, ”Matching”, ”Categorizing”, ”Assembling Proof”, ”Limited Figural Drawing”, ”Figural 

Constructed Response” och diverse variationer av flervalsuppgifter. Riktlinjer för formativ 

återkoppling bestod huvudsakligen av verifikation på uppgiftsnivå, felsökning på uppgiftsnivå samt 

ledtrådar på processnivå. Eftersom resultaten av detta arbete är så starkt bundna till Skolverkets 

kunskapssyn bör extra försiktighet råda om de används i en annan kontext.  
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Introduktion 
Den svenska skolan håller på att digitaliseras med visionen att år 2020 vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens möjligheter och för att nå dit behövs fler digitala läromedel (SKL, 2016a, 

2016b). Dessutom håller Skolverket i nuläget på att digitalisera de nationella proven och noterar i en 

utredning att elevers bekantskap med formatet av digitala uppgifter är avgörande för hur väl de kan 

visa sina kunskaper (Skolverket, 2015a , 2016). Således verkar det finnas ett behov av digitala 

matematikuppgifter som är representativa för Skolverkets förväntningar. Det finns även organisationer 

som är villiga att tillhandahålla dessa uppgifter för elever, ett exempel är Mattecentrum som med sitt 

digitala läromedel Matteboken.se vill göra både teoriavsnitt och uppgifter tillgängliga för elever utan 

kostnad. Matteboken.se kommer i detta arbete användas som modell för att exemplifiera de behov som 

arbetet försöker tillgodose. 

En mängd forskning berör redan detta område, dock verkar det finnas en klyfta mellan existerande 

forskning och den sortens forskning som organisationer så som Mattecentrum uttrycker sig behöva i 

deras arbete att utforma uppgifter. Existerande forskning är ofta inriktad på en enskild typ av uppgift 

inom ett specifikt kunskapsområde, arbeten behandlar exempelvis hur modelleringsuppgifter för 

algebra för vissa årskurser kan utformas (Staats och Robertson, 2014). Att forskningen är så 

fragmenterad leder till omfattande arbete när en organisation försöker utforma uppgifter som 

behandlar matematikinnehållet i den svenska gymnasieskolan. Dessutom saknar existerande forskning 

koppling till de krav som gäller för matematikundervisning i den svenska skolan, däribland 

Skolverkets ämnesplaner. Detta arbete ämnar att delvis brygga klyftan emellan existerande forskning 

och organisationers behov genom att presentera konkreta riktlinjer för hur digitala matematikuppgifter 

kan utformas så att de är representativa för Skolverkets kunskapskrav.  

De riktlinjer arbetet presenterar är inte nödvändigtvis menade att maximera elevens lärande. 

Skolverket skriver att de nationella proven kan användas för att ge god information om vilka av 

elevens kunskaper som utgör styrkor och vilka som behöver utvecklas mer (Skolverket, 2015b). 

Förhoppningen är att elever ska kunna använda uppgifter som utvecklats utifrån detta arbete i ett 

liknande syfte för att kontrollera huruvida de behärskar det relevanta innehållet till den grad som 

Skolvärket förväntar sig att de ska göra. För att motsvara denna förhoppning kommer arbetet fokusera 

på att uppgifter som utformats utifrån dessa riktlinjer till så stor utsträckning som möjligt ska 

reflektera vad eleven förväntas prestera på de nationella proven. 

För åstadkomma dessa målsättningar krävs ett arbete som behandlar den mångfald av uppgifter som 

kan förekomma på de nationella proven. Utifrån de särskilda behov som råder i en digital lärandemiljö 

kommer även återkoppling att behandlas (Hattie och Timperley, 2007). Avgränsning görs genom att 

arbetet endast behandlar den enskilda uppgiften, möjligeter som följer av att exempelvis bygga upp 

elevprofiler kommer därför bortses från. Vidare kommer riktlinjer begränsas utifrån vad som i nuläget 

är rimligt att implementera för självrättande uppgifter, detta görs med hänsyn till att organisationer 

som Mattecentrum inte har resurser att anställa personal för att rätta uppgifter och därmed måste förlita 

sig på automatisk rättning. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att presentera riktlinjer för utformandet av självrättande digitala 

matematikuppgifter som är representativa för Skolverkets kunskapskrav. Förhoppningen är att elever 

ska kunna använda uppgifter som utformats utifrån dessa riktlinjer som verkyg  för formativ 

självbedömning. För att åstadkomma detta kommer följande frågeställningar behandlas: 

I. Hur representeras Skolverkets kunskapsmål i matematikuppgifter? 

a. Vilka uppgiftskategorier förekommer på de nationella proven? 

b. Vilka egenskaper påvisas hos de olika uppgiftskategorierna? 

II. Hur kan självrättande digitala matematikuppgifter utformas för att vara representativa för 

Skolverkets kunskapskrav? 

a. Vilka olika syften har de identifierade uppgiftskategorierna? 

b. Hur kan självrättande digitala uppgifter utformas för att uppfylla uppgiftkategoriers 

olika syften? 

Arbetets struktur 

De två forskningsfrågorna kräver både separat metodik och teori, i många fall används även liknande 

begrepp med varierande betydelser i de olika ramverken vilket riskerar att leda till missförstånd. Med 

anledning av detta delas arbetet upp i två delar. I Del 1 studeras nationella prov från gymnasiekurserna 

1a, 2b, 3c och 4 i matematik utifrån ett teoretisk ramverk, målsättningen är att finna vilka 

uppgiftskategorier som förekommer samt producera data som kan vara relevant inför Del 2. 

I Del 2 används resultatet från Del 1 i kombination med forskning och styrdokument från Skolverket 

för att försöka tolka syftet av olika uppgiftskategorier. Utifrån ett teoretiskt ramverk för digitala 

uppgifter anpassas variabler på så vis att det förväntade resultatet sammanfaller med 

uppgiftkategoriernas syften. Resultatet är riktlinjer för hur digitala uppgifter kan utformas för att 

motsvara Skolverkets förväntningar. 
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Del 1: Kategorisering av uppgifter 
I denna del av arbetet granskas nationella prov i syfte att producera den datamängd som krävs inför 

arbetet i Del 2. Uppgifter kommer kategoriseras varpå kategoriernas egenskaper dokumenteras. En 

liknande process utförs sedan för uppgifter på Matteboken.se för att visa de kontraster som 

understryker behovet av detta arbete.  

Teori 

Det analytiska ramverket för denna del behöver uppfylla två krav. För det första behöver det behandla 

uppgiftens syfte inför Del 2. För det andra måste ramverket ha tillräcklig bredd för att kunna fånga den 

variation av uppgifter som återfinns i de nationella proven.  

Yeo (2007) presenterar ett omfattande ramverk som uppfyller dessa krav. Dessutom behandlar Yeo 

(2007) med tydlig operationalisering olika faktorer utifrån både öppenhet och huruvida de är 

väldefinierade eller ej. Sådana skillnader medför stora konsekvenser när det kommer till 

implementation, det är exempelvis inte med nuvarande teknik möjligt för en dator att rätta icke 

väldefinierade svar. Alternativa ramverk var mer specifikt inriktade på vissa typer av uppgifter och 

löpte därför risken att inte ha tillräcklig bredd för att fånga uppgifterna på de nationella proven. 

Uppgiftens mål 

Målet med en uppgift klargörs i uppgiftslydelsen, ofta i form av en förmaning att utföra en handling 

eller en fråga som ska besvaras. I vissa fall fallerar detta som följd av brister i uppgiftslydelsen, om så 

är fallet kan eventuella bedömningsanvisningar användas för att klargöra vad målet är. I detta ramverk 

bearbetas mål utifrån huruvida de är öppna (open) respektive stängda (closed) samt väldefinierade 

(well-defined) respektive icke väldefinierade (ill-defined). 

Yeo (2007) presenterar dessa faktorer ur ett flertal perspektiv, i detta arbete kommer följande 

perspektiv användas: 

 Ett mål är väldefinierat om det finns minst ett specifikt givet mål. 

 Ett mål är icke väldefinierat om inget specifikt mål är givet eller om det är omöjligt att 

specificera alla korrekta mål. Yeo (2007) presenterar ett exempel där uppgiften lyder ”Utred 

potenser av talet 3.” I denna uppgift är målet att utreda, men vad ska utredas? Detta öppnar för 

att personen som åtar sig uppgiften själv kan formulera ett specifikt mål att undersöka. Det 

finns alltså inget givet specifikt mål och uppgiftens mål är därför icke väldefinierat. 

 Ett mål är stängt om den person som utför uppgiften inte kan välja vilket mål som ska 

fullföljas. 

 Ett mål är öppet om det går att välja mellan flera olika mål. Notera att ett icke väldefinierat 

mål ofta är öppet eftersom flera mål kan formuleras och väljas emellan. 

Uppgiftens svar 

Yeo (2007) återger Becker och Shimada (1997) som hävdar att svaret är slutet på uppgiften. Svaret 

betraktas i detta arbete som den produkt  som uppfyller uppgiftens mål, vilket leder till att olika typer 

av mål producerar olika typer av svar. Notera att svar inte alltid ärver egenskaper från uppgiftens mål 

eller vice versa, det finns gott om uppgifter med stängda mål vars svar är öppna. Det finns dock vissa 

samband, det är exempelvis svårt att tänka sig en uppgift där målet är icke väldefinierat och svaret är 

stängt. I detta ramverk bearbetas svar utifrån tre faktorer. 

Den första faktorn är vilken typ av data svaret består av och kallas svarsformat. Svaret kan exempelvis 

bestå av en siffra som möjligtvis följs av en enhet, det kan vara en ekvation eller något annat uttryck, 
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eller ett utförligt resonemang för att bevisa ett påstående.  I matematiska uppgifter tar svaret formen av 

utdata från personen som utför uppgiften. Detta betyder inte att svaret utgör all utdata då det ofta finns 

annan information med i denna som inte är del av svaret, exempelvis lösningsmetodik. Genom att 

tydligöra uppgiftens svarsformat kan utdata som inte är del av svaret belysas. Betrakta exempelvis 

denna uppgift: ”Derivera 
4( ) 3 6 10f x x x   ”. Det som uppfyller uppgiftens mål och därmed utgör 

svaret är ”
' 3( ) 12 6f x x  ”, svarsformatet för denna uppgift är således ett uttryck. Om en elev i 

utdata för denna uppgift presenterar vilka steg hen tog för att nå fram till uttrycket så ska denna utdata 

ej betraktas som del av svaret. I andra uppgifter kan målet vara att bevisa ett påstående. I dessa fall kan 

svaret bestå av den text, eventuella figurer och annan utdata som utgör det bevis som uppfyller målet.  

I arbetet med att digitalisera matematiska uppgifter måste hänsyn visas gentemot de begränsningar 

som finns när det kommer till vilka svarsformat som tillgänglig teknik kan bearbeta, vilket leder till att 

svarsformat får en ökad relevans i arbetet. Svarsformat kategoriseras här utifrån följande kategorier: 

 Val: Karaktäriseras av att den som utför uppgiften väljer ett eller flera alternativ. Antalet 

korrekta alternativ ska vara känt. 

 Flerval: Precis som för val ska den som utför uppgiften här välja ett eller flera alternativ, 

skillnaden ligger i att antalet korrekta alternativ är okänt. 

 Värde: Ett eller flera tal, möjligtvis med medföljande enhet.  

 Uttryck: Ett matematiskt uttryck. Exempelvis derivatan av en funktion. 

 Redovisa: Bred kategori som innefattar mer komplexa svarsformer. Innefattar bland annat 

matematiska resonemang, skissande och bevis. Gemensamt för svarsformer inom denna 

kategori är att komplexiteten gör direkt input till automatisk bedömning tekniskt orimligt. 

Denna kategori är även unik i det att svaret ofta utgörs av allt den som utför uppgiften 

presenterar, inklusive lösningsmetodik. 

Resterande två faktorer lånas från Yeo (2007) som presenterar öppna (open) respektive stängda 

(closed) svar samt väldefinierade (well-defined) respektive icke väldefinierade (ill-defined) svar. Yeo 

(2007) presenterar flera olika perspektiv på dessa begrepp. Följande definitioner kommer användas: 

 Ett svar är väldefinierat om det finns minst ett korrekt svar. 

 Ett svar är icke väldefinierat om det finns ”giltiga” svar men inte ”korrekta” svar, vilket ofta 

förekommer i uppgifter där det finns uttrymme för kreativitet. Betrakta exempelvis en uppgift 

där målet är att utforma ett transportmedel. Om svaret som presenteras är ett äpple så kan det 

givetvis sägas att svaret är felaktigt då ett äpple inte kan tjäna som ett transportmedel. Men 

förutsatt att svaret som presenteras kan tjäna som ett transportmedel så är det problematiskt 

att säga att något skulle vara ett ”korrekt transportmedel”. Svaret anses då vara icke 

väldefinierat.  

 Ett svar är stängt om det endast finns ett korrekt svar. 

 Ett svar är öppet om det finns flera korrekta svar. Undantag görs i de fall där uppgiften ber om 

ett exempel på värde eller uttryck som uppfyller ett kriterium. Exempelvis: ”Bestäm en punkt 

som ligger på linjen 2 3y x  .” Svaret på denna uppgift kommer att betraktas som stängt 

eftersom de olika svaren endast utgör exempel och kan väljas godtyckligt.  

Det ska klargöras att mål och svar inte är desamma (Orton och Frobisher, 1996, i Yeo, 2007). En 

uppgift kan ha ett stängt mål samtidigt som svaret är öppet. Betrakta det tidigare exemplet med 

transportmedlet, där är målet väldefinierat och stängt eftersom det endast finns ett specifikt mål – att 
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utforma ett transportmedel. Men när det kommer till svaret så har det tidigare framförts att det är icke 

väldefinierat. 

Uppgiftens metod 

Uppgiftens metod är den metod eller de metoder som kan användas för att producera ett eller flera  

svar som uppfyller uppgiftens mål. Precis som för svar och mål lånas här följande faktorer från Yeo 

(2007): 

 En uppgifts metod är väldefinierad om det finns minst ett känt och felsäkert sätt att nå ett 

väldefinierat svar som uppfyller målet. 

 En uppgifts metod är icke väldefinierad om det inte finns något felsäkert sätt att ta sig till ett 

svar som uppfyller målet. Ofta är detta ett resultat av att svaret i sig är icke väldefinierat. 

 En uppgifts metod är stängd om det endast finns en metod att nå ett svar som uppfyller målet, 

alternativt om alternativa metoder är avsevärt mindre effektiva eller inte felsäkra. 

 En uppgifts metod är öppen om det finns flera effektiva och felsäkra metoder att nå svaret. 

Uppgiftens stödstrukturer  

Nästa del av ramverket är stödstrukturer (scaffolding) så som de beskrivs av Yeo (2007). 

Stödstrukturer består av extra information och/eller anvisning som appliceras över en uppgifts grund 

för att stänga vissa element. Olika stödstrukturer kan appliceras på olika vis för att stänga olika delar 

av en uppgift. 

Betrakta som exempel uppgiften: ”Bestäm 𝑥 då ( ) 0f x   för 
2( ) 3 2f x x x   .” Denna uppgift 

har i nuläget en öppen metod eftersom det finns flera effektiva metoder för att finna de sökta 

nollställena, exempelvis med hjälp av grafräknare, faktorisering eller pq-formeln. Genom att modifiera 

uppgiften på följande vis: ”Bestäm 𝑥 då ( ) 0f x   för 
2( ) 3 2f x x x   med hjälp av 

faktorisering.” kan metoden stängas. På liknande sätt kan olika stödstrukturar användas för att stänga 

olika delar av en uppgift för att uppnå olika syften. Det finns enligt Yeo (2007) uppgifter som inte går 

att stänga på detta vis, dessa uppgifter är ofta fokuserade på kreativitet och design där delar av 

uppgiften inte är väldefinierade, exempelvis vissa problemställningsuppgifter.  

I detta arbetes ramverk bearbetas stödstrukturer utifrån tre faktorer som lånas från Yeo (2007); dessa 

är uppgiftens komplexitet, huruvida det är möjligt att stänga uppgiften med hjälp av stödstrukturer 

samt slutligen huruvida stödstrukturer har använts i uppgiften.  

Yeo (2007) framför att en uppgifts komplexitet är ett kontinuum men att det enda som behöver 

betraktas inom kontexten av ramverket är huruvida uppgiftens komplexitet är tillräcklig för att en 

frånvaro av stödstrukturer ska öppna uppgiftens metod. Trots detta finns en omfattande gråzon i 

klassificeringen av en uppgifts komplexitet.  

Uppgifter kommer i arbetet att betraktas som komplexa om ett flertal strategier som var och en för sig 

utgör mer än ren procedur måste kombineras för att uppfylla målet. Yeo (2007) exemplifierar 

komplexa uppgifter med en uppgift som går ut på att utifrån ett papper skapa en öppen låda med så 

stor volym som möjligt. Den som som löser uppgiften måste först ha en strategi för att modellera 

lådans volym, varpå en andra strategi måste användas för att maximera detta uttryck inom de 

begränsningar pappret har. 

Vid bearbetning av data uppstår för vissa uppgifter en problematik kring hur effekterna av 

stödstrukturer betraktas. Betrakta exempelvis en utredande uppgift med öppet mål som sedan genom 
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stödstrukturer begränsas så att målet stängs. Bör detta mål nu betraktas som öppet eller stängt? 

Avgörande för beslutsfattning är att stödstrukturer kan påverka uppgifter på olika vis: de kan 

exempelvis stänga svar eller mål genom att specificera vad som sökes i svaret, stänga metoden genom 

att diktera vilken metod som ska användas samt även reducera en uppgifts komplexitet genom att 

eliminera vissa moment eller bidra med vägledning. Om målet ovan betraktas som öppet så skulle 

effekterna av stödstrukturen inte fångas upp i data och således inte heller i det fortsatta arbetet. Men 

om alla faktorer för öppenhet (mål, svar, metod och stödstrukturer) istället betraktas så som de är efter 

det att stödstrukturer applicerats så fångas dessa effekter upp i arbetet. Av denna anledning kommer 

dessa öppenhetsfaktorer bearbetas inklusive effekter från stödstrukturer. För exemplet ovan betyder 

detta att målet betraktas som stängt, trots att uppgiften i grunden är av utredande natur.  

Notera att uppgiftstyp (se nedan) inte kommer att behandlas på detta vis, exempelvis kommer en 

utredande uppgift fortfarande betraktas som en sådan även om stödstrukturer stänger dess mål. 

Anledningen är att stödstrukturer i stort sett uteslutande tjänar syftet att stänga vissa delar av uppgifter, 

när så sker närmar sig uppgiften alltmer proceduruppgifter. Om uppgiftstyper betraktades inklusive 

stödstrukturer finns en risk att ramverket skulle förlora en stor del av sin expressiva kraft i och med att 

uppgiftstyper skiftas från mer komplexa typer mot proceduruppgifter.  

Uppgiftstyp 

Yeo (2007) presenterar ett antal grundtyper av uppgifter; problemlösningsuppgifter (problem tasks), 

utredande uppgifter (investigative tasks), problemställningsuppgifter (problem posing tasks) samt 

proceduruppgifter (procedural tasks). Ett antal olika perspektiv på dessa uppgiftstyper presenteras av 

Yeo (2007), exempelvis elevcentrerade perspektiv där elevens önskan att utföra uppgiften måste tas i 

beaktande då en uppgift ska klassas som en problemlösningsuppgift. Eftersom det i en digital miljö är 

svårt att arbeta utifrån individuella variationer hos elever kommer detta ramverk utgå ifrån de 

lärarcentrerade perspektiv som Yeo (2007) presenterar där minimal hänsyn tas till dessa faktorer. 

Proceduruppgifter är uppgifter vars syfte är att låta studenter öva på eller visa färdigheter i diverse 

matematiska procedurer eller begrepp, en elev som är bekant med den relevanta proceduren eller 

begreppet behöver endast tillämpa den för att uppfylla uppgiftens mål (Yeo, 2007). Yeo (2007) 

framför att det är mycket möjligt att dessa uppgifter kan vara problemuppgifter för vissa elever 

beroende på deras kunskaper. I detta arbete kommer sådana individuella skillnader inte kunna 

behandlas, istället kategoriseras uppgifter utifrån den kunskapsnivån som de som utför uppgiften 

förväntas besitta.  

Problemlösningsuppgifter kommer i detta arbete karaktäriseras utifrån det lärarperspektiv Yeo (2007) 

lånar från Henderson och Pingry (1953). I detta perspektiv betraktas en uppgift som ett problem om 

personen som åtar sig uppgiften inte kan lösa den med hjälp av vane- eller rutinmässig metodik och 

således måste förlita sig på någon form av problemlösningsstrategi. 

Utredande uppgifter kategoriseras även de utifrån det ramverk som Yeo (2007) presenterar; Yeo 

inleder med följande citat: ”The Cambridge Dictionaries Online (Cambridge University Press, 2007) 

defined the word ‘investigate’ as ‘examine a crime, problem, statement, etc. carefully, especially to 

discover the truth’.” Yeo (2007) hävdar att en huvudskillnad mellan utredande uppgifter och 

problemlösningsuppgifter är att utredande uppgifter förmår elever att agera  i linje med detta citat. Yeo 

(2007) framför även andra skillnader som förlitar sig på målets öppenhet, dessa är dock inte 

kompatibla med detta arbetes ramverk då öppenhetsfaktorer kommer behandlas inklusive 

stödstrukturer medan uppgiftstyper behandlas exklusive stödstrukturer. Därför kommer klassificering 

av utredande uppgifter till stor del grundas i uppgiftens formulering, formen av dess förväntade svar 
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samt dess öppenhet exklusive stödstrukturer. Exempel på formuleringar som flaggar för utredande 

uppgifter är ”Undersök om...”, ”Är det sant att...” och ”Förklara varför...”. 

Det finns omfattande gråzoner mellan diverse olika kategorier i detta ramverk (Yeo, 2007). Detta är 

särskilt sant för skiljelinjen mellan problemlösningsuppgifter och utredande uppgifter då granskaren ej 

har utvecklat uppgifterna och således inte med säkerhet kan säga vad som är en stödstruktur och inte. 

Yeo (2007) framför dock att dessa två kategorier uppfyller liknande pedagogiska syften vilket 

förhoppningsvis kan lindra effekterna av felaktig kategorisering. Trots eventuellt lindrande 

omständigheter måste gråzoner behandlas som en möjlig felkälla. 

Problemställningsuppgifter karaktäriseras enligt Yeo (2007) av att huvudsyftet inte är att lösa en 

existerande uppgift, istället handlar de om att konstruera en uppgiftsformulering. En uppgift kan 

exempelvis gå ut på att utforma en uppgift som visar hur ett specifikt matematiskt samband kan 

tillämpas i verkligheten. Den uppgift som konstueras behöver inte nödvändigtvis besvaras då fokus 

ligger på sjävla konstruktionen av den. Trots ett fokus på kreativitet kräver dessa uppgifter även 

analytiskt tänkande eftersom det eventuella scenario eleven konstruerar måste passa ihop med det 

matematiska innehållet uppgiften är tänkt att behandla (Getzels och Jackson, 1962, i Yeo, 2007). 

Uppgiftens förmågor och betygsnivå 

Trots att ramverket utformats för att minimera påverkan från den individuella eleven så måste 

elevernas förväntade kunskapsnivå fortfarande tas i beaktande. Ett återkommande problem är att 

granskarens matematiska kunskap sannolikt skiljer sig avsevärt från den kunskap som uppgiftens 

målgrupp besitter. En uppgift som för en elev med den förväntade kunskapsnivån är en 

problemlösningsuppgift, kan för granskaren betraktas – och därmed även kategoriseras – som en 

proceduruppgift. Denna problematik kan leda till att uppgifter som befinner sig i gråzoner inte 

kategoriseras på ett sätt som är lämpligt för studiens syfte. 

För att behandla denna problematik kommer arbetets ramverk även använda sig av Skolverkets 

bedömningsanvisningar för de nationella proven. De förmågor och betygsnivåer som Skolverket 

ämnar att en uppgift ska behandla kommer att användas som vägledning i de fall där uppgiften faller i 

en gråzon för det resterande ramverket.  

Uppgiftens verklighetskoppling  

Yeo (2007) presenterar utifrån verklighetskoppling tre kategorier för uppgifter: 

 Akademiska uppgifter (academic tasks) som inte har någon verklighetskoppling eller kontext. 

 Halvverkliga uppgifter (semi-real tasks) är uppgifter som presenteras med en begränsad 

kontext. Denna kontext behöver inte vara användbar i verkligheten och kan således förenklas 

avsevärt. 

 Verklighetstrogna uppgifter (real-life tasks) beskrivs av Yeo (2007) som uppgifter vars 

kontext är så fullständig att de reflekterar en verklig situation. 

Exempel på kategorisering av uppgifter utifrån ramverket 

Följande är exempel på uppgifter från datamängden. Urval har skett utifrån deras förmåga att 

representera de olika uppgiftstyperna. 
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I denna uppgift är svarsformatet val. Istället för den mer konventionella metoden där eleven ska välja 

ett eller ett fåtal alternativ som uppfyller ett kriteria så ska eleven i denna uppgift para ihop fem 

punkter med fem värden samt utesluta en sjätte punkt. Uppgiften kräver endast skattning och 

kännedom av diverse vanligt förekommande värden och betraktas därför som proceduruppgift. Målet 

är väldefinierat och stängt eftersom det finns ett bestämt mål – att para ihop rätt alternativ med rätt 

värde. Detsamma gäller för svar och metod. Eftersom mål, svar och metod är stängda så går det 

uppenbarligen att stänga den med stödstrukturer (eftersom den redan är stängd). Svarsformatet är i sig 

en stödstruktur så uppgiften har därför stödstrukturer. Uppgiften är akademisk och är inte komplex. 

 

Eftersom uttrycket som ska deriveras är av standardkaraktär och uppgiften ger poäng för 

procedurförmåga anses detta vara en proceduruppgift. Svarsformatet är uttryck. Målet och svaret är 

väldefinierade och stängda då det tydligt framgår att derivatan sökes och endast ett korrekt svar 

existerar. Metoden är väldefinierad eftersom det finns minst ett känt sätt att nå det väldefinierade 

svaret. Trots att det finns flera lösningsmetoder så är metoden stängd eftersom den vedertagna 

metoden för att derivera är mer effektiv än alternativa lösningar. Uppgiften är inte komplex. 

Uppgiftslydelsen är minimal och saknar stödstrukturer. Uppgiften är akademisk. 

 

I denna uppgift förväntas eleven visa att likheten stämmer, svarsformen är ett matematiskt resonemang 

och faller således under redovisning. Målet är väldefinierat och stängt. Metod och svar är i detta fall 

desamma eftersom redovisningen av metoden är svaret. Eftersom uppgiften går ut på att se den 

trigonometriska ettan anses uppgiften inte ha tillräcklig komplexitet för att metod och därmed även 

svar ska kunna betraktas som öppna. Uppgiften är akademisk. Denna typ av ”Visa att”-uppgift är 

typisk för stängda proceduruppgifter som besvaras med redovisning. 
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Denna uppgift besvaras med en koordinat, ett värde. Målet är väldefinierat och stängt, detsamma gäller 

svaret. Uppgiften är akademisk. I detta fall måste ett antal procedurer kombineras i en strategi för att 

nå det sökta svaret och uppgiften betraktas således enligt ramverket som en problemlösningsuppgift. 

Detta förstärks av att den på provet ger poäng för problemlösningsförmåga. Metoden är dock 

fortfarande stängd och väldefinierad eftersom alternativa lösningar antingen är ineffektiva eller 

blockerats av stödstrukturer då grafräknare inte är tillåten för denna uppgift. 

 

I denna uppgift förväntas eleven utreda sambandet mellan en variabel och antalet nollställen hos en 

funktion så att frågeställningen kan besvaras, uppgiften kategoriseras därför som utredande. Målet är 

att utreda nollställen för att motivera om påståendet är sant eller falskt, därför är målet stängt och 

väldefinierat. Det finns flera rimliga lösningsmetoder för denna uppgift eftersom svaret kan motiveras 

på olika sätt, metoden är därför öppen och väldefinierad. Svarsformen är ett resonemang och är 

inneboende i metoden, således är även svaret öppet och väldefinierat. Uppgiften har stödstrukturer i 

och med att eleven tillhandahålls ett påstående som ska valideras för ett begränsat intervall hos 

konstanten a, utan stödstrukturer skulle uppgiften lyda något i stil med ”Undersök antalet nollställen 

för 
3( )f x x ax  .” Eleven skulle då själv behöva utreda de olika resultaten vid olika intervall för 

konstanten a. Uppgiften är akademisk. 

 

Denna uppgift befinner sig i en gråzon problemlösningsuppgifter med svarsformatet värde och 

utredande uppgifter med redovisning som svarsformat. Skillnaden ligger i huruvida den sista 

meningen ”Visa att den grå kvadratens area är 8 cm
2
.” betraktas som en stödstruktur eller ej. För att 

belysa detta granskades både de elevlösningar som presenteras i bedömningsanvisningarna samt 

granskarens egna lösningar. Det visade sig att den givna arean inte användes i dessa lösningar och att 



10 
 

denna mening skulle kunna ändras till ”Bestäm arean av den grå kvadraten.” utan att 

lösningsmetodiken för uppgiften förändrades. Utifrån detta fattades beslutet att betrakta denna mening 

som en stödstruktur och därmed kategorisera uppgiften som en problemlösningsuppgift med 

svarsformatet värde. Dess mål och svar är stängda och väldefinierade; dess metod är öppen och 

väldefinierad; och den är akademisk.  

Metod och urval 

Provuppgifter granskades utifrån kategorierna uppgiftstyp, verklighetskoppling, behandlade förmågor, 

betygsnivå samt öppenhet. Behandlade förmågor och betygsnivå hämtades direkt från 

bedömningsanvisningar medan resterande kategorier granskades enligt det teoretiska ramverket ovan. 

För mål, metod och svar bokfördes separat huruvida uppgifter var väldefinierade eller ej samt huruvida 

de var öppna eller stängda. För svar bokfördes även svarsformat. För stödstrukturer bokfördes 

huruvida uppgiften var komplex nog för att öppnas genom avsaknad av stödstrukturer, huruvida 

sådana stödstrukturer existerade samt huruvida det vore möjligt att implementera sådana stödstrukturer 

om de inte funnits. För deluppgifter fattades beslutet att dessa alltid skulle granskas individuellt för att 

undvika eventuella tvetydigheter kring analysenhet. I de fall där en tidigare deluppgift på något vis var 

ledande inför nästa räknades detta som stödstruktur för den påföljande uppgiften. 

Fyra nationella prov för matematikkurser på gymnasienivå granskades i sin helhet. I förhoppningen att 

fånga så bred data som möjligt valdes nationella prov från yrkesprogram i de lägre årskurserna och 

studieförberedande program i de högre årskurserna. De utvalda nationella proven är från kurserna: 

Matematik 1a vårterminen 2012, Matematik 2b vårterminen 2015, Matematik 3c höstterminen 2012 

samt Matematik 4 vårterminen 2013. Bedömningen gjordes att det ur ett tekniskt perspektiv var 

orimligt att i detta arbete behandla implementation av självrättande uppgifter med muntliga element, 

därför har eventuella muntliga delar av de nationella proven inte behandlats i denna studie. 

Samma process tillämpades sedan för uppgifter från Matteboken.se, dock med vissa begränsningar 

eftersom det inte fanns tillgång till bedömningsanvisningar. En uppgift valdes från varje delkapitel av 

materialet för kurserna matematik 1, 2, 3 och 4. På Matteboken.se presenteras i nuläget tre uppgifter 

per delkapitel, då det inte observerades någon trend i variationen av dessa uppgifter valdes den första 

uppgiften i varje delkapitel. 

Resultat 

Totalt granskades 133 uppgifter från nationella prov, av dessa hade alla väldefinierade mål, svar och 

metod. Alla uppgifter hade även stängda mål. Stödstrukturer varierade men inga komplexa uppgifter 

saknade stödstrukturer, således påverkade stödstrukturer inte uppgifternas öppenhet utöver den 

inverkan de hade på mål, svar och metod. Uppgiftstyper som fanns representerade var 

proceduruppgifter, problemlösningsuppgifter och utredande uppgifter. Inga uppgifter kategoriserades 

som problemställningsuppgifter. Att många analytiska kategorier inte fanns representerade i 

datamängden reducerade antalet variationer som kunde studeras och begränsade således komplexiteten 

av vidare datahantering.  

Tabell 1 redogör för grupperingen av uppgifter utifrån uppgiftstyp, svarsformat samt vilken del av 

uppgiften som är öppen. 
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Tabell 1: Kluster utifrån uppgiftstyp, öppenhet och svarsformat. 

Data grupperades först utifrån uppgiftstyp och öppenhet där tydliga kluster formades (se Tabell 1). 

Proceduruppgifter var uteslutande (86 av 86, grön, blå och blågrön i Tabell 1) fullständigt stängda. 

Problemlösningsuppgifter grupperades i två huvudgrupper: antingen fullständigt stängda (18 av 36, 

orange i Tabell 1) eller med öppen metod (17 av 36, gul i Tabell 1).  

Utredande uppgifter var övervägande öppna i både svar och metod (9 av 11), de två resterande 

uppgifterna var stängda som följd av att uppgiftens komplexitet var så låg att det inte bedömdes finnas 

utrymme för öppenhet. Med hänsyn till att en uppgiftstyp borde kunna användas på flera olika nivåer 

av komplexitet fattades beslutet att inkludera dessa två uppgifter, detta för totalsumman för utredande 

uppgifter till 11 (av 11).  

Resterande uppgift (röd i Tabell 1) behandlade skalor och krävde både mätning med linjal och 

skattning av dimensioner hos objekt i verkligheten, vilket gjorde att svaret varierade avsevärt. 

Exklusive dessa speciella egenskaper skulle uppgiften klassificerats som en problemlösningsuppgift 

med öppen metod. Eftersom denna uppgift inte ansågs skilja sig från andra problemlösningsuppgifter 

med öppen metod förutom att svaret är ett intervall ansågs den inte kräva särbehandling. Av denna 

anledning förkastades uppgiften. 

Kvarvarande 132 uppgifter granskades utifrån svarsformat. Svarsformatet för utredande uppgifter var 

alla (11) kategoriserade som redovisningar. För problemlösningsuppgifter kategoriserades 

svarsformatet i det övervägande antalet fall (26 av 36) som värden, med en sekundär grupp (9 av 36) 

som uttryck. För proceduruppgifter fanns en större spridning i svarsformatet, den största delen (50 av 

86) var värden, därefter uttryck (19 av 86), redovisning (9 av 86) samt val och flerval (7 respektive 1 

av 86).  

Då det inte observerades några skillnader utöver svarsformatet hos uppgifter där svaret var ett uttryck 

och uppgifter där svaret var ett värde – och som i övrigt kategoriserades lika med avseende på 

resterande faktorer – grupperades dessa kategorier ihop inför fortsatt analys. Utifrån ett liknande 

resonemang grupperades proceduruppgifter med svarsformerna val och flerval under samma kategori. 

Uppgifter grupperades således i följande kategorier för vidare bearbetning: 

1. Stängda proceduruppgifter som besvaras med värde eller uttryck. 

2. Stängda proceduruppgifter som besvaras med redovisning. 

3. Stängda proceduruppgifter som besvaras med val. 

4. Stängda problemlösningsuppgifter som besvaras med värde eller uttryck. 

5. Problemlösningsuppgifter med öppen metod som besvaras med värde eller uttryck. 

6. Utredande uppgifter med olika grad av öppenhet som besvaras genom redovisning. 

Tillsammans utgör dessa uppgifter över 99 % (132 av 133) av datamängden. Förekomsten av de olika 

uppgiftskategorierna i de olika proven och totalt i datamängden som helhet kan ses i Tabell 2 nedan. 

Övriga resultat finns att granska som bilagor och kommer även att lyftas fram som del av resultatdelen 

i Del 2. 
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Tabell 2: Förekomst av uppgiftskategorier på Nationella Prov. 

 

Tabell 3: Förekomst av uppgiftskategorier på Matteboken.se. 

När processen upprepades för 145 uppgifter på Matteboken.se påträffades inga nya uppgiftskategorier. 

Det observerades dock ett antal trender. För det första var kategorierna 4, 5 och 6 ej representerade i 

datamängden (se Tabell 3). Anledningen till detta är oklar, särskilt när det kommer till kategorierna 4 

och 5 som besvaras med värde eller uttryck och därför hade förväntats finnas representerade i 

datamängden.  

För det andra bestod uppgifterna i kategori 2 uteslutande av grafiska uppgifter och saknade de inslag 

av matematiska resonemang i form av korta bevis som dominerade (8 fall av 9) denna kategori på de 

nationella proven.  

Dessa två första trender är problematiska eftersom det är kategorierna 4, 5, 6 och 

resonemangsuppgifterna i kategori 2 som på de nationella proven behandlar problemlösnings- och 

resonemangsförmåga (se Bilaga 3). 

Slutligen användes flervalsuppgifter i stor utsträckning för att behandla uppgifter som annars fallit 

under kategori 1, för uppgifter där svarsformatet var ett uttryck var detta fullt förståeligt men av okänd 

anledning upprepades mönstret även för många uppgifter där svarsformatet var ett värde. Som resultat 

är kategori 3 kraftigt överrepresenterad i Tabell 3. Om dessa uppgifter kategoriserats under kategori 1 

skulle kategori 1 sannolikt utgöra över 80 % av uppgiftsmängden på Matteboken.se.  

Sammanfattningsvis påvisar uppgifterna på Matteboken.se ett hål när det kommer till de förmågor de 

behandlar, vilket är problematiskt om de ska användas som grund för formativ självbedömning. 

Förhoppningsvis kan detta arbete komma till användning för att fylla detta hål. 
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Del 2: Implementation av uppgiftskategorier 
I denna del presenteras riktlinjer för hur självrättande digitala matematikuppgifter kan utformas för att 

reflektera Skolverkets förväntningar. Resultatet från Del 1 kommer presenteras och användas för att 

utröna syftet av respektive uppgiftskategori. Därefter presenteras riktlinjer som utifrån det teoretiska 

ramverket bör uppnå ett resultat som uppfyller dessa syften. 

Teori  

Även denna del behöver ett teoretiskt ramverk som kan behandla den bredd av uppgifter som återfinns 

i de nationella proven. Ramverket måste hantera både utformandet av uppgifter samt strategier för 

återkoppling. Eftersom ramverket behövde behandla ett så brett forskningsområde lades fokus på att 

finna litteratursamlingar och metaanalyser som sammanfattar och presenterar empiriskt stöd för 

existerande material på ett hanterbart vis.  

Ramverket för digitalisering av uppgifter utgår ifrån Parshall, Harmes, Davey och Pashley (2009) 

eftersom denna text samlar och binder samman de olika faktorer som behandlas i de andra mer 

specialiserade källorna. Främst av dessa mer specifika texter är Scalise och Gifford (2006) som tillför 

ett omfattande urval av uppgiftsstrukturer. Detta kompletteras med forskning kring återkoppling med 

utgångspunkt i Hattie och Timperley (2007) och Shute (2008). 

Komplexitet 

För uppgifter använder Parshall et al. (2009) begreppet komplexitet (complexity) för att beskriva antal 

och variation hos de olika element en elev behöver ta i beaktande då hen besvarar uppgiften. Detta 

innefattar både element som är del av det konceptuella innehåll uppgiften behandlar samt de element 

som har att göra med hur uppgiften presenteras och besvaras, däribland de som utgör 

användargränssnittet  (Parshall et al. 2009).  

Komplexitet är centralt i ramverket då det är sammanvävt med resterande faktorer, ökad 

verklighetsgrad, mediainklusion, interaktivitet samt diverse olika uppgiftsstrukturer och 

svarshandlingar leder alla till ökad komplexitet (Parshall et al. 2009). Eftersom ökad komplexitet leder 

till ökad kognitiv utmaning för den som åtar sig uppgiften är det viktigt att den komplexitet som 

tillförs är relevant för uppgiftens syfte (Parshall et al. 2009). Parshall et al. (2009) skriver även att 

ökad komplexitet leder till ökade risker till fel, ett klassiskt exempel är svårtydda 

uppgiftsformuleringar. 

Verklighetskoppling 

Verklighetskoppling (fidelity) beskrivs av Parshall et al. (2009) på ett vis som överensstämmer med 

den tidigare användningen av begreppet i detta arbete. Digitaliseringen tillför dock nya möjligheter, 

exempelvis i form av videoklipp eller utformande av gränssnittet för att återspegla en realistisk 

applikation av ämnesinnehållet (Parshall et al. 2009). 

Högre verklighetskoppling medför en ökning i uppgiftens komplexitet och kommer med en mängd 

extra problematik, därför bör verklighetskopplingen anpassas med försiktighet så att den 

överensstämmer med uppgiftens syfte (Parshall et al. 2009).  

Mediainklusion 

Mediainklusion (media inclusion) behandlar de icke textbaserade media som uppgiften använder sig 

av, dessa kategoriseras under grafik, ljud, video och animation (Parshall et al. 2009, Boyle och 

Hutchinson, 2009). 
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Grafik är den vanligast förekommande av dessa kategorier och har den fördel att den kan göras 

interaktiv och således spela en roll i hur eleven besvarar uppgiften, exempelvis i form av ett 

koordinatsystem som kan manipuleras (Parshall et al. 2009). Grafiken kan även anpassas till ett format 

som elever känner sig bekanta med från sitt arbete med penna och papper. Inklusion av grafik kan vara 

en nyckelkomponent när det kommer till att fånga vissa delar av det matematiska innehållet. 

Ljud och video kan användas för att öppna upp alternativa representationsformer i utformandet av 

uppgifter, men de kommer med avsevärda utmaningar både vid implementation och användning 

(Parshall et al. 2009). Elever som av olika anledningar inte kan lyssna på uppgiftens media, 

exempelvis som följd av hörselnedsättning eller omgivande ljudnivå, skulle uteslutas från att ta del av 

materialet. Liknande problematik uppstår vid användning av video. 

Animationer skiljer sig från video och ljud i att de inte förlitar sig på ljud samt åtnjuter en mängd 

andra fördelar, de är bland annat ofta simplifierade vilket kan hjälpa elever att fokusera på det innehåll 

som ska förmedlas (Parshall et al. 2009). När det kommer till applikation inom matematik är det 

osäkert hur denna typ av media står sig gentemot interaktiv grafik som som har liknande egenskaper 

med den extra bonusen av interaktivitet. 

All form av media ökar uppgiftens komplexitet och bör således användas med fokus på uppgiftens 

syfte (Parshall et al. 2009). I detta arbete riktas särskild uppmärksamhet mot grafik då denna spelar en 

omfattande roll för interaktivitet och uppgiftsstruktur (Parshall et al. 2009, Scalise och Gifford, 2006, 

m.fl.).  

Interaktivitet 

Interaktivitet (interactivity) används här utifrån Parshall et al. (2009) för att beskriva till vilken grad en 

uppgifts gränssnitt reagerar eller besvarar en elevs input. Den mest grundläggande formen av 

interaktivitet är gränssnittsdetaljer, exempelvis att en ruta markeras då den valts i en flervalsuppgift 

(Parshall et al. 2009). Interaktivitet är starkt bundet till uppgiftsstruktur, exempelvis kan vissa 

uppgifter ha flera delsteg och således bestå av ett flertal interaktioner med eleven (Parshall et al. 

2009).  

Då interaktiviteten ökar presenteras ett antal utmaningar kring utformningen av uppgifter och hur 

elevens handlingar lämpligen ska begränsas (Parshall et al. 2009). Exempelvis bör en flerstegsuppgift 

inte låta eleven fortsätta till nästa steg om det första inte besvarats korrekt. 

Ökad interaktivitet leder även till ökad komplexitet och ska således implementeras med detta i åtanke, 

ett undantag är gränssnittselement som bidrar till användarvänlighet (Parshall et al. 2009). 

Svarshandling 

Svarshandling (response action) beskrivs av Parshall et al. (2009) som både den fysiska handlingen 

och den tekniska artefakt eleven använder för att besvara en uppgift, de hävdar även att datorbaserade 

test oftast besvaras med hjälp av mus och tangentbord. Detta arbete sker i kontext av 

matematikinnehåll på hemsidor, vilket placerar arbetet inom ramen för dessa datorbaserade test. 

Eftersom Mattecentrum hävdar att hälften av deras användare använder mobiltelefon då de besöker 

Matteboken.se anses det rimligt att svarshandlingen även anpassas till mobiltelefonens pekskärm och 

det tangentbord som denna emulerar. 

Båda dessa artefakter lämpar sig mycket väl för att välja och flytta element samt skriva text. 

Svarsformat som värde, val och flerval kan således representeras mycket väl. Problematik uppstår för 

de mer komplexa svarsformaten. Visserligen kan många enklare uttryck skötas med direkt input, 
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exempelvis 2x+3 och liknande, men att en elev skulle förväntas skriva någonting i stil med 

1/3

4

2 2
2 cos sin

3 3
z i

  
  

 
 (ett av fem delsvar från en uppgift på nationella provet i matematik 4 

från vårterminen 2013) eller ett matematiskt resonemang i en textruta är inte rimligt, särskilt inte med 

det emulerade tangentbord som en pekskärm tillhandahåller. Exakt var denna övergång sker är otydligt 

men på något vis måste svarshandlingen anpassas för att hantera problematiken där den uppstår. 

Utöver den tekniska artefakt som används behöver det även ske anpassning utifrån de begränsningar 

som tillkommer som följd av den automatiserade rättningen. De mer komplexa svarsformaten som 

grupperats under redovisning (matematiska resonemang, redogörelser i text och skissning av grafer) 

begränsas inte bara av komplikationer vid indata, utan även av rättningsalgoritmens förmåga att tolka 

dem. 

Uppgiftsstruktur 

Begreppet uppgiftsstruktur (assessment structure) används av Parshall et al. (2009) för att beskriva 

uppgiftens övergripande struktur. Som grundläggande exempel finns flervalsuppgifter där eleven 

förväntas välja ett element ur ett flertal andra, eller uppgifter där eleven förväntas skriva ett numeriskt 

svar i en ruta.  

En kategorisering av uppgiftsstrukturer görs kring huruvida svaret väljs eller konstrueras (Parshall et 

al. 2009, Scalise och Gifford, 2006). Detta är inte en binär indelning utan gradvis övergång där de 

flesta uppgiftsstrukturer inte fullständigt faller i det ena eller andra lägret (Scalise och Gifford, 2006). 

Det är även möjligt att kombinera ett flertal olika uppgiftsstrukturer för att nå bortom denna indelning. 

Dessa kombinationer påvisar möjligheter att behandla förmågor hos eleven som de mer grundläggande 

uppgiftsstrukturerna inte kommer åt men medför utmaningar både kring komplexitet, arbetsbörda vid 

utveckling samt lider av en brist på stadigt empiriskt stöd (Boyle och Hutchinson, 2009, Crisp, 2010, 

Scalise och Gifford, 2006, Parshall et al. 2009) 

Scalise och Gifford (2006) presenterar 28 uppgiftsstrukturer gradvis ordnade utifrån huruvida svaret 

väljs eller konstruerats samt uppgiftsstrukturens komplexitet. Det är utifrån dessa som ett urval 

kommer göras utifrån uppgiftskategorins syfte samt de begränsningar som arbetet lyder under. 

Olika uppgiftsstrukturer tjänar olika syften och är som tidigare nämnts starkt sammanvävda med 

ramverkets andra faktorer (Parshall et al. 2009). Det är därför viktigt att ha en tydlig bild av uppgiftens 

syfte samt vilka begränsningar som gäller då uppgiftsstruktur väljs. Som regel bör den minst komplexa 

uppgiftsstruktur som uppfyller uppgiftens syfte användas (Scalise och Gifford, 2006). 

Återkoppling 

Återkoppling är ett av de kraftfullaste verktygen som finns när det kommer till att påverka lärande och 

dess inverkan kan vara både positiv och negativ (Hattie och Timperley, 2007). Dess inverkan är 

dessutom ännu mer märkbar i en digital miljö, återkoppling från en dator är nämligen bland de mest 

effektiva formerna av återkoppling (Hattie och Timperley, 2007). Formativ återkoppling i en digital 

miljö kan dock vara svår att utforma, Pachler (2010) noterar att sådan återkoppling är komplex i och 

med att den kräver samverkan mellan bland annat sociala, pedagogiska och teknologiska system. Med 

hänvisning till denna komplexitet och den bredd av uppgifter som behandlas begränsar sig detta arbete 

till att endast tillhandahålla allmänna riktlinjer kring hur återkoppling kan utformas. 

Begreppet formativ återkoppling (formative feedback) kommer användas i enlighet med Shute (2008): 

information kommunicerad till en elev i syftet att förändra dennes tankemönster och beteende i syftet 
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att främja lärande. Fokus har här genomgående legat på den enskilda uppgiften och således behandlas 

även återkoppling ur ett sådant perspektiv. Endast den återkoppling som ges i samband med den 

enskilda uppgiften kommer att behandlas. Därmed kommer möjligheter att genom ett flertal uppgifter 

bygga upp en bredare kunskapsprofil utifrån vilken eleven kan få återkoppling inte behandlas.  

Hattie och Timperley (2007) presenterar en modell för vad de kallar återkoppling i syftet att främja 

lärande, vilket sammanfaller med detta arbetes användande av begreppet formativ återkoppling. I 

denna modell ska effektiv formativ återkoppling implicit behandla tre frågor: (i) Vart är jag på väg? 

(ii) Hur går det för mig? (iii) Vad ska jag göra härnäst? (Hattie och Timperley, 2007). Den första av 

dessa frågor syftar till att klargöra elevens mål, den andra klargör hur elevens nuvarande prestation 

förhåller sig till detta mål och den tredje ger vägledning kring hur eleven ska fortsätta sitt arbete för att 

ta sig närmare målet (Hattie och Timperley, 2007). 

Hattie och Timperley (2007) fortsätter att beskriva hur dessa tre frågeställningar kan behandlas på fyra 

olika nivåer: 

 Uppgiftsnivå (task level): Formativ återkoppling kring prestation på uppgiften (Hattie och 

Timperley, 2007). Exempelvis huruvida svaret är korrekt eller ej, ledtrådar med 

lösningsmetodik eller indikatorer om var i lösningen ett fel ligger. Denna typ av formativ 

återkoppling är som starkast när den pekar ut felaktigheter. Den verkar däremot inte vara lika 

användbar för att fylla i kunskapsluckor eftersom det är svårt för eleven att generalisera 

återkopplingen för andra uppgifter (Hattie och Timperley, 2007). Överanvändning av denna 

typ av återkoppling löper även risken att främja strategier baserade på ”trial-and-error” eller 

andra strategier som inte är lika kognitivt utmanande, vilket kan medföra negativa 

konsekvenser för elevens lärande (Hattie och Timperley, 2007). 

 Processnivå (process level): Formativ återkoppling kring de processer som uppgiften 

behandlar, detta innefattar både processer som är specifika för det lärostoff uppgiften 

behandlar och mer allmänna mentala strategier som exempelvis felsökning (Hattie och 

Timperley, 2007). Denna återkoppling är mer lämpad för att förmedla en djupare förståelse av 

uppgiften jämfört med den mer ytliga förståelse som behandlas via återkoppling på 

uppgiftsnivå. Den lider inte heller av den problematik som finns när det kommer till elevens 

förmåga att generalisera återkoppling på uppgiftsnivå inför arbete med andra uppgifter (Hattie 

och Timperley, 2007). Hattie och Timperley (2007) noterar dock en kraftfull symbios mellan 

återkoppling på uppgiftsnivå och processnivå; återkoppling på uppgiftsnivå kan öka elevens 

självförtroende och effektivitet inför arbetet med uppgifter samtidigt som återkoppling på 

processnivå tillför kognitiva resurser för att effektivisera utveckling av strategier och 

informationssökning. Exempelvis kan eleven informeras om att svaret är felaktigt 

(uppgiftsnivå) varpå det presenteras en ledtråd i form av ett matematiskt samband 

(processnivå) som är relevant för det fel eleven bedöms ha gjort. 

 Självregleringsnivå (self-regulation level): Denna form av formativ återkoppling behandlar 

elevens förmåga att granska och styra sina egna handlingar för att uppnå lärandemålet (Hattie 

och Timperley, 2007). Personer med välutvecklade strategier kring självreglering (self-

regulation) påvisar en mängd positiva förmågor, de är bland annat kapabla att skapa interna 

rutiner för formativ återkoppling när de arbetar medan de som saknar dessa strategier i större 

utsträckning förlitar sig på externa källor (Hattie och Timperley, 2007). Ett karaktärsdrag för 

denna typ av återkoppling är att den ger ledtrådar och andra sorters vägledning som inte direkt 

tillhandahåller delar av eller fullständiga lösningar, eller på annat vis låter eleven undvika 

delar av arbetet (Nelson-Le Gall, 1981, 1985; Ryan och Pintrich, 1977 i Hattie och Timperley, 

2007). 
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 Personlig nivå (self level): Enligt Hattie och Timperley (2007) riktar sig denna form av 

återkoppling till eleven som person, exempelvis ”Vad duktig du är.” Denna form av 

återkoppling påvisar mycket svaga möjligheter att hjälpa eleven och bör undervikas eftersom 

den kan vara skadlig för elevens utveckling (Hattie och Timperley, 2007). Hattie och 

Timperley (2007) noterar dock att det finns fall där denna typ av återkoppling kombineras 

med återkoppling på uppgiftsnivå eller processnivå på ett vis som möjligtvis kan ha 

förstärkande effekter, exempelvis: ”Det var jätteduktigt av dig att se sambandet mellan dessa 

två fenomen.” Det verkar dock saknas empiri där dessa effekter isolerats (Hattie och 

Timperley, 2007). 

Shute (2008) genomförde en omfattande granskning av tidigare forskning kring formativ återkoppling, 

precis som detta arbete hade hon fokus på den återkoppling som sker i samband med den enskilda 

uppgiften (notera att Shute ej använder begreppet ”task level” på samma sätt som Hattie och 

Timperley). Shute (2008) använder ett annat ramverk än Hattie och Timperley (2007) men behandlar 

liknande problematik med mycket liknande slutsatser, hon presenterar även omfattande och konkreta 

riktlinjer för formativ återkoppling.  

Metod 

Utifrån det teoretiska ramverket söktes samband mellan utformandet av uppgifter inklusive 

återkoppling och deras förväntade resultat. Därefter granskades resultatet av Del 1 utifrån det 

syftesbaserade ramverket som lånats från Yeo (2007) för att utröna uppgiftskategorins syfte. Detta 

kompletterades med informell observation av uppgiftslydelser, bedömningsanvisningar, specifika 

mönster hos uppgifter samt material från Skolverket rörande bedömning av de relevanta förmågorna. 

Utifrån de samband som funnits i det teoretiska ramverket anpassades dess variabler så att 

uppgifternas resultat skulle sammanfalla med uppgiftkategorins syfte. 

Det teoretiska ramverket reflekterar arbetets bredd och lånas från ett antal källor, däribland 

metaanalyser och litteratursamlingar. Som följd av detta uppstod två typer av problematik då teorin 

skulle appliceras. För det första kan det ibland finnas oenigheter mellan olika källor kring ett samband. 

Detta hanterades främst på två sätt: antingen användes alternativa möjligheter med tydligare 

forskningsresultat, eller så användes det samband med mer omfattande empirisk verifikation. I denna 

process var de granskade metaanalyserna till stor hjälp. 

För det andra kan det finnas orsakssamband i teorin som beror på omständigheter som i en elektronisk 

lärandemiljö är svåra att kontrollera, exempelvis skiljer sig den optimala strategin för formativ 

återkoppling mellan hög- och lågpresterande elever (Shute, 2008). För att lösa dessa konflikter 

applicerades följande prioritet:  

1. Först prioriterades möjligheter som inte förlitade sig på dessa omständigheter. 

2. Därefter fattades det beslut som minimerade negativa konsekvenser för grupper som 

bedömdes vara mer utsatta, exempelvis lågpresterande elever. 

3. Slutligen fattades det beslut som utifrån den granskade empirin minimerade negativa effekter 

för lärande. 

Särskilt beaktande av kommunikationsförmåga 

I Skolverkets kommentarer till ämnesplanen för matematik klargörs vad som utgör 

kommunikationsförmåga: ”Kommunikationsförmåga är inte bara att kunna kommunicera med hjälp av 

termer, symboler, tabeller, grafer utan även med hjälp av ord, bilder, ritningar, gestaltningar och 

modeller och att anpassa sin kommunikation till sammanhanget.” (Skolverket, 2011, s. 3). 
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I bedömningsanvisningarna för de nationella proven framgår att ”Elever som uppfyller kraven för 

provbetyget E för de övriga förmågorna anses kunna redovisa och kommunicera på ett sådant sätt att 

kunskapskraven för skriftlig kommunikation på E-nivå automatiskt är uppfyllda.” (Här hämtat från 

provet för matematik 2b vt 2015). Utöver detta beskrivs ett antal områden som bedömaren ska ha i 

åtanke vid bedömning av kommunikationsförmåga. Dessa är:  

 Lösningens fullständighet, struktur och relevans. 

 Användning av symboler, termer och representationsformer samt hur denna användning 

anpassas till syfte och situation.  

 Hur lätt det är att följa och förstå lösningen. 

Den anpassning av svarshandling som sker då uppgifter digitaliseras påverkar alla delar av uppgifter, 

men inget påverkas mer direkt än just hur eleven förmedlar sitt svar (och lösningsmetodik) på 

uppgiftens frågeställning. I Skolverkets ämnesplan för matematik på gymnasiet utgör dessa aspekter 

bedömningsunderlag för kommunikationsförmåga (Skolverket, 2011). Kommunikationsförmågan är i 

detta arbete unik i det avseende att det i bedömningsanvisningarna för de nationella proven som 

studerats framgår att den inte är specifikt poänggivande på E-nivå samt att den uppvisas i samband 

med att eleven presenterar hur de uppfyller de andra förmågorna. Detta leder till att den inte 

representeras på samma vis som de andra förmågorna i datahanteringen och kräver därmed 

särbehandling för att förtydliga dess plats i arbetet. 

Då en uppgifts svarshandling anpassas utefter svarsformat och rättningsalgoritm kommer möjligheten 

att bedöma kommunikationsförmåga begränsas. För att minimera bortfall kommer utformandet av 

riktlinjer sträva mot att uppnå följande: 

 Granska bedömningsanvisningar från de nationella proven för att på så vis se vad som ingår i 

ett fullständigt svar. Om möjligt ska detta reflekteras i de datorbaserade uppgifterna så att 

elever får en träffsäker bild av vad som ingår i ett fullständigt svar. 

 Inkorporera lämpliga matematiska symboler, representationsformer och begrepp både i 

uppgiftslydelse och svarshandling. 

Trots detta förväntas följande gå förlorat: 

 Tekniska begränsningar kring svarshandling betyder att det i många fall inte är möjligt att 

eleven redovisar hela sin lösning. Det är därför inte möjligt att kontrollera lösningens 

fullständighet, struktur och relevans eller huruvida lösningen går att förstå och följa.  

 Samma begränsningar leder till att eleven inte själv har kontroll över vilka element ett svar 

består av, exempelvis går det endast att skriva ett tal om det finns en svarsruta för dessa i 

gränssnittet.  

 Alla muntliga moment. 

Resultat 

De riktlinjer som presenteras här är förslag på vad som enligt den granskade forskningen bäst främjar 

de syften som tillskrivs de uppgiftskategorier som presenterades i Del 1. De är menade att utgöra en 

grund att utgå ifrån när det råder osäkerhet, inte en uttömmande lista av möjligheter. 

I vissa fall presenteras ett flertal alternativ, det är då inte önskvärt att uteslutande använda ett av dessa. 

De bör användas med variation för att komma åt olika aspekter av olika uppgifter samt utifrån rådande 

begränsningar för implementation (Scalise och Gifford, 2006). 
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Kategori 1: Stängda proceduruppgifter som besvaras med värde eller uttryck. 

Denna uppgiftskategori påvisar i de nationella proven följande karaktäristik:  

 Utgör cirka hälften (69 av 132) av den granskade 

uppgiftsmängden och är således den vanligaste 

uppgiftskategorin. 

 Ofta behöver eleven endast redovisa svar. 

 Ofta endast ett poäng per uppgift, denna delas ut för 

”korrekt svar.” I andra fall delas två poäng ut, då 

förväntas även ”korrekt lösning”. 

 Behandlar främst procedur- eller begreppsförmåga, 

ibland med inslag av modelleringsförmåga. 

 I allmänhet akademiska, de är halvverkliga då de 

behandlar modelleringsförmåga. 

 Kortfattad, minimalistisk uppgiftslydelse, exempelvis ”Beräkna:” 

eller ”Derivera följande:” Något längre för halvverkliga uppgifter. 

 Överväldigande E- och C-nivå. Uppgiftskategorin är dock så vanlig att den andel uppgifter 

som behandlar A-nivå fortfarande utgör en betydande del av bedömningsunderlaget. 

 Dominerar i början av proven, ger gradvis vika för andra uppgiftskategorier mot slutet. 

Syfte och anpassning av taxonomins variabler 

Yeo (2007) skriver att syftet med proceduruppgifter är att behandla ett enskilt begrepp, procedur eller 

någon annan del av lärostoffet som eleven förväntas vara bekant med. Utifrån de behandlade 

förmågorna, poängutdelning samt att eleven ofta endast förväntas redovisa svar verkar det som att 

denna kategori ligger i linje med syftet Yeo (2007) beskriver. Eftersom ökad komplexitet leder till 

ökade felkällor bör komplexiteten minimeras för att behålla fokus på uppgiftskategorins syfte, vilket 

stöds av att uppgifter i denna kategori även på de nationella proven uppvisar minimal komplexitet. 

Utifrån ett sådant perspektiv bör komplexiteten endast ökas om det är nödvändigt för att fånga det 

centrala begrepp eller den procedur som uppgiften behandlar, alternativt i de fall då 

verklighetskopplingen behöver justeras för att behandla modelleringsförmåga. 

Inklusion av media ökar komplexiteten och bör undvikas om det inte är centralt för det innehåll 

uppgiften behandlar, exempelvis en figur i en uppgift som behandlar topptriangelsatsen. Interaktivitet 

som inte bidrar till användarvänlighet bör även den minimeras. 

På de nationella proven använder sig uppgifter i denna kategori av två svarsformat: värde och uttryck. 

Dessa ställer olika krav på svarshandling och således även på uppgiftsstruktur. Huvudskillnaden ligger 

i att svarsformatet värde utan problem kan bearbetas med ett skrivfält, medan uttryck kan vara av 

sådan komplexitet att detta inte är rimligt och således kräver andra lösningar. 

Uppgiftsstruktur och svarshandling 

Utifrån kraven på denna uppgiftskategori är det lämpligt att använda den uppgiftsstruktur som Scalise 

och Gifford (2006) kallar ”Single Numerical Constructed” för de uppgifter som besvaras med värde. 

Denna uppgiftsstruktur består av ett svarsfält där eleven skriver in det tal som söks. I vissa fall kan 

detta varieras i syfte att behandla alternativa representationsformer och matematiska symboler och 

därigenom behandla kommunikationsförmåga, exempelvis kan två svarsfält på vardera sida om ”< x 

<” användas om svaret är ett öppet intervall i x-led. 

Tabell 4: Uppgiftskategori 1 
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Uppgifter som besvaras med uttryck presenterar andra utmaningar. I många fall kan frågan modifieras 

så att svarsformatet blir ett värde, exempelvis genom att ”Bestäm (́ )f x  för 
2( ) 3 5f x x  ” ändras 

till: ”Bestäm (́1)f för 
2( ) 3 5f x x  ”. Denna metod är att föredra då det inte leder till den 

problematik som förföljer flervalsuppgifter (Scalise och Gifford, 2006 m.fl.) samtidigt som den inte 

medför någon större förändring för elevens arbete. Metoden är dock begränsad i och med att det i 

många fall inte är möjligt att använda den för det innehåll uppgiften behandlar. 

I andra fall kan någon form av flervalsuppgift användas som uppgiftsstruktur. Flervalsuppgifter 

medför dock sina egna utmaningar eftersom eleven kan gissa sig till svaret och använda de olika 

valmöjligheterna som stödstrukturer för en uppgift som annars inte skulle haft sådana (Scalise och 

Gifford, 2006). Denna problematik kan inte elimineras, men kan lindras med hjälp av distraktorer på 

bekostnad av ökad komplexitet (Scalise och Gifford, 2006). En möjlighet är att helt enkelt tillföra så 

många olika val att möjligheter till gissning och stödstrukturer reduceras, denna struktur kallas av 

Scalise och Gifford (2006) ”Conventional Multiple Choice”. På de granskade nationella proven har 

uppgifter av denna struktur minst fem alternativ som eleven förväntas välja bland. 

Det går även att utforma en flervalsuppgift så att den har flera korrekta svar, Scalise och Gifford 

(2006) kallar denna uppgiftsstruktur ”Multiple Answer” och pekar på forskning (Haladyna, 1994 i 

Scalise och Gifford, 2006) som påvisar att denna struktur står sig mycket väl i jämförelse med andra 

flervalsstrukturer. Ofta informerars inte eleven om hur många svar som är korrekt vilket gör denna 

uppgiftsstruktur än mer utmanande för eleven (Scalise och Gifford, 2006). 

Ett fjärde alternativ är att använda ”Matching” eller dess snarlika variant ”Categorizing” (Scalise och 

Gifford, 2006). Genom att samtidigt presentera flera uppgifter eller begrepp som ska paras ihop med 

korrekt svar respektive egenskaper är det osannolikt att eleven gissar rätt, det går även att tillföra fler 

svar än vad som finns frågor (eller vice versa) för att på så vis göra det omöjligt för eleven att förlita 

sig på uteslutningsmetoden. Denna uppgiftsstruktur är mycket användbar men medför även 

svårigheter, deluppgifterna måste vara homogena så att eleven inte kan para ihop fråga och svar 

korrekt endast utifrån deras struktur (Scalise och Gifford, 2006). Dessutom kan denna uppgiftsstruktur 

av sin natur inte användas för en enskild uppgift utan kräver att ett antal uppgifter presenteras, något 

som kan medföra stor arbetsbörda för eleven om uppgifterna inte är mycket kortfattade.  

Det kan poängteras att alla dessa uppgiftsstrukturer finns representerade i de granskade nationella 

proven. 

Formativ återkoppling 

När det kommer till återkoppling finns ett samspel mellan elevens input och vad för slags återkoppling 

som kan ges. När elevens input begränsas så begränsas även möjligheten att diagnostisera var felet 

ligger, det är därför ofta omöjligt att tillhandahålla välutvecklad återkoppling som förklarar varför det 

blev fel (Shute, 2008).  

Först och främst är det viktigt att brygga de två första frågorna för formativ återkoppling: ”Vart är jag 

på väg?” och ”Hur går det för mig?” Detta görs med återkoppling på uppgiftsnivå genom att eleven 

informeras om huruvida svaret var korrekt eller felaktigt. Ibland är det även möjligt att ge mer 

välutvecklad återkoppling, exempelvis felsökning (Shute, 2008). Detta är dock inte fallet för de 

uppgiftsstrukturer som rekommenderas för denna uppgiftskategori eftersom informationsmängden i 

elevens svar är så begränsad. 



21 
 

Därefter ska den tredje frågan, ”Vad ska jag göra härnäst?” behandlas. Enligt Shute (2008) visar 

forskning att elevers lärande gynnas till större utsträckning av att få veta det korrekta svaret jämfört 

med att få en möjlighet att försöka sig på uppgiften igen. Det är således ur forskningssynpunkt 

önskvärt att i de fall eleven besvarat uppgiften felaktigt presentera det korrekta svaret och därefter 

erbjuda en ny uppgift av snarlik karaktär. Detta medför dock problematik om uppgiftsmängden är 

begränsad, risken finns att eleven efter upprepade fel presenteras med en uppgift hen redan har sett det 

korrekta svaret för. Om uppgiftsmängden är begränsad kan det därför vara nödvändigt att inte 

tillhandahålla det korrekta svaret och istället låta eleven försöka sig på uppiften igen.  

Det kan även vara lämpligt att tillhandahålla ledtrådar (hints) (Shute, 2008, Hattie och Timperley, 

2007). Då detta görs bör tre faktorer tas i akt. För det första ska ledtråden inte bli tillgänglig förrän 

eleven redan gjort ett försök och misslyckats på uppgiften, eller på en tidigare uppgift av snarlik 

karaktär i det fall där eleven fick veta det korrekta svaret (Shute, 2008).  

För det andra ska dessa ledtrådar ges på processnivå, dels för att undvika att den utnyttjas på ett vis 

som inte främjar lärande men även för att utnyttja symbiosen mellan uppgiftsnivå och processnivå 

(Shute, 2008, Hattie och Timperley, 2007). I denna symbios skapar återkopplingen på uppgiftsnivå en 

brygga mellan de två första centrala frågeställningarna för formativ återkoppling: ”Vart är jag på 

väg?” och ”Hur går det för mig?” medan återkopplingen på processnivå behandlar den tredje och sista 

frågeställningen: ”Vad ska jag göra härnäst?” Ledtrådar kan göra detta genom att exempelvis påpeka 

ett begrepp eller samband som är centralt för uppgiften. 

Slutligen bör ledtrådar inte ge eleven delar av lösningen eller annat material som låter dem undvika 

delar av arbetet då detta skulle kunna medföra negativa konsekvenser för elevens förmåga till 

självreglering (Nelson-Le Gall, 1981, 1985; Ryan och Pintrich, 1977 i Hattie och Timperley, 2007). 

Kategori 2: Stängda proceduruppgifter som besvaras med redovisning 

Denna uppgiftskategori påvisar i de nationella proven följande karaktäristik:  

 9 av de 132 uppgifterna i datamängden föll under 

denna kategori. 

 Denna kategori förekommer i två format. I det ena 

presenteras ett matematiskt samband och eleven 

förväntas svara med ett kortfattat matematiskt 

resonemang för varför detta stämmer, exempelvis 

genom att påpeka den trigonometriska ettan och 

balansera ett uttryck över ett likhetstecken. I det 

andra formatet förväntas eleven skissa grafiska 

element, exempelvis funktionskurvor eller 

asymptoter. Notera att endast en av dessa skiss-uppgifter 

observerades. 

 ”Visa att”-uppgifter delar i allmänhet ut två poäng, ett för en ”godtagbar ansats” där det 

relevanta sambandet används korrekt samt ett andra för ett ”i övrigt godtagbart slutfört bevis”. 

För den enda observerade skiss-uppgiften belönades eleven med en poäng för att rita en 

hyperbel varpå ett till för att rita ut dess asymptoter.  

 ”Visa att”-uppgifter behandlar främst resonemang, i vissa fall med inslag av procedurförmåga. 

Skiss-uppgiften behandlade procedur- och kommunikationsförmåga. 

 I allmänhet akademiska, halvverkliga då de behandlar modelleringsförmåga. 

Tabell 5: Uppgiftskategori 2 
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 Kortfattad, minimalistisk uppgiftslydelse, exempelvis ”Visa att” eller ”Skissa grafen till 

funktionen och dess asymptoter”. Något längre för halvverklig verklighetskoppling. Utöver 

detta är alla ”Visa att”-uppgifter formulerade på mycket liknande vis. 

 Hälften av de observerade ”Visa att”-uppgifterna behandlade A-nivå, men de förekommer 

även på C- och E-nivå. Skiss-uppgiften berörde C-nivå. 

 Ingen trend observerades kring var i proven uppgifterna förekommer. 

”Visa att”-uppgifter 

Med hänsyn till de skarpa skillnaderna mellan de två typer av uppgifter som föll under denna kategori 

behandlas de separat. 

Syfte och anpassning av taxonomins variabler 

Till skillnad från den första uppgiftskategorin behandlar dessa uppgifter resonemangsförmåga vilket 

av många betraktas som en högre ordningens förmåga (Domun och Bahadur, 2014, Bowers, Bezuk 

och Aguilar 2011). Att dessa uppgifter trots detta har klassificerats som proceduruppgifter beror på tre 

orsaker. För det första är uppgifterna formulerade på i näst intill identiska vis, vilket ofta är fallet hos 

proceduruppgifter (Yeo, 2007). För det andra består de resonemang eleven förväntas presentera i 

praktiken av att använda ett enskilt välkänt matematiskt samband följt av vad som bedöms vara trivial 

algebraisk manipulation och anses därför inte uppfylla kriterier för någon annan uppgiftstyp. Slutligen 

gör trivialiteten av dessa algebraiska manipulationer att uppgifterna centreras kring användandet av det 

matematiska samband uppgiften behandlar, något som ligger väl i linje med hur Yeo (2007) beskriver 

proceduruppgifter. 

Sett ur detta perspektiv är syftet med dessa uppgifter att eleven ska öva på eller påvisa behärskande av 

det matematiska samband som uppgiften behandlar. Uppgiftskategorin påvisar liknande egenskaper 

som kategori 1 när det kommer till komplexitet, verklighetskoppling, interaktivitet och inklusion av 

media och bör således följa liknande principer för dessa. Dock behandlar denna kategori matematiska 

resonemang, motsvarande vad som av Skolverket beskrivs som ”(...) att kunna (...) genomföra bevis i 

(...) skrift.” (Skolverket, 2011).  Även detta måste därför betraktas som ett syfte med uppgiften, vilket 

leder till att det teoretiska ramverket tillåter extra komplexitet för att tillmötesgå de anpassningar som 

krävs för att detta ska fångas in. 

Uppgiftsstruktur och svarshandling 

Under de begränsningar kring svarshandling som råder i detta arbete är det problematiskt nog att 

bearbeta ett matematiskt uttryck. Att fånga ett fullständigt matematiskt resonemang, i detta fall i 

formen av ett kortfattat bevis, presenterar ytterligare utmaningar. 

En möjlighet är att precis som för den första kategorin modifiera uppgiften på ett sådant sätt att svaret 

blir ett värde samtidigt som elevens faktiska arbete huvudsakligen förblir oförändrat. I Del 1 lyftes 

följande exempel fram för denna uppgiftskategori: 

Genom att ersätta högerledet med ett svarsfält och be eleven tillhandahålla ett numeriskt svar kan 

denna uppgift modifieras så att svaret blir ett värde samtidigt som elevens lösningsmetodik påverkas 

minimalt. I vissa andra fall kan det vara nödvändigt att behandla svaret som ett uttryck, i dessa fall kan 

någon av flervalslösningarna som presenterades för den tidigare kategorin användas. Svarsrutan eller 

flervalslösningen behöver inte nödvändigtvis besitta ena sidan av ett likhetstecken, exempelvis kan 
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eleven istället ombes ange vad som bör finnas inom en parentes. Denna sortens ”fill-in-the-blank”-

uppgifter har sett användning i syfte att behandla resonemangsförmåga (Domun och Bahadur, 2014). 

När någon av dessa metoder används är det viktigt att hålla i åtanke att svarsfältet ersätter information 

som annars hade varit tillgänglig för eleven och eliminerar på så vis en del av uppgiftens stödstruktur, 

vilket kan göra uppgiften mer utmanande. 

En problematik kring dessa lösningar är att de kommunikativa aspekterna av bevisföringen går 

förlorade. Till viss del kan bortfallet vara oundvikligt men det kan finnas möjligheter att reducera det. 

Scalise och Gifford (2006) presenterar en uppgiftsstruktur vid namnet ”Assembling Proof” som de 

menar lämpar sig för just uppgifter som behandlar matematisk bevisföring. I denna uppgiftsstruktur 

presenteras bevisets delmoment i felaktig ordning, möjligtvis även med distraktorer inblandade, eleven 

bygger sedan upp sitt bevis genom att välja ut och ordna de olika elementen (Scalise och Gifford, 

2006). Denna uppgiftsstruktur har hög komplexitet och medför vid utformning utmaningar kring 

interaktivitet, detta är dock acceptabelt eftersom det som tillförs ligger i linje med uppgiftkategorins 

syfte. När denna typ av uppgiftsstruktur utformas gäller liknande villkor som vid flervalsuppgifter, de 

olika elementen måste vara av sådan natur att även felaktiga svar kan verka rimliga för att på så vis 

undvika att eleven kan förlita sig på uteslutningsmetoden. Detta är en komplicerad process och kan 

potentiellt göra det omöjligt att slumpgenerera uppgifter av denna typ. 

Formativ återkoppling 

Om en uppgiftsstruktur baserad på ”Assembling Proof” används finns en mer omfattande 

informationsmängd att arbeta med jämfört med de som användes för den första uppgiftskategorin. 

Exempelvis går det att särskilja fel där felaktiga element inkluderats i lösningen från fel där elementen 

placerats i fel ordning. Tack vare den ökade informationsmängden går det att tillhandahålla mer 

välutvecklad återkoppling som enligt Shute (2008) är mer effektiv. 

Med möjligheter till mer välutvecklad återkoppling följer större valmöjligheter kring vilken typ av 

återkoppling som ges. Det kan vara frestande att använda den utökade informationsmängden i elevens 

svar för att ge mer detaljerad vägledning, forskning visar dock att det är mer effektivt att istället 

tillhandahålla mer träffsäker felsökning och korrigerande information (Knoblauch och Brannon, 1981; 

Moreno, 2004, i Shute, 2008). Den återkoppling som ges i samband med elevens svar bör fokusera på 

att peka ut och förklara felaktigheter, inte på att ge vidare instruktioner. 

Utöver dessa möjligheter gäller mycket av samma principer som för tidigare kategori. Ett undantag är 

att extra försiktighet måste visas kring innehållet i ledtrådar eftersom uppgifterna till stor del går ut på 

att eleven ska identifiera det relevanta sambandet som bör användas. Om en ledtråd på något vis 

tillhandahåller detta samband kan eleven undvika detta steg. Att eleven undviker delar av arbetet kan 

medföra negativa konsekvenser för elevens förmåga till självreglering (Nelson-Le Gall, 1981, 1985; 

Ryan och Pintrich, 1977 i Hattie och Timperley, 2007). Att ett så centralt steg av uppgiftens 

lösningsprocess tillhandahålls i en ledtråd anses även underminera uppgiftens syfte eftersom eleven 

inte själv får möjlighet att finna det relevanta sambandet. 

Skiss-uppgifter 

Uppgiften där eleven förväntas skissa en graf påvisar samma egenskaper som den föregående 

kategorin, skillnaden ligger i den representationsform som används. Att behandla denna alternativa 

representationsform anses i detta arbete viktigt för att komma åt elevens kommunikationsförmåga. För 

att fånga denna representationsform rekommenderas uppgiftsstrukturerna som av Scalise och Gifford 

(2006) kallas ”Limited Figural Drawing” och ”Figural Constructed Response”. Båda dessa strukturer 

använder sig av grafik som eleven manipulerar för att konstruera sitt svar, exempelvis genom att 
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placera ut asymptoter till en hyperbel. Skillnaden mellan dem ligger i att den förstnämnda endast låter 

elever manipulera existerande element, medan den senare tillåter eleven att själv placera ut dem vilket 

kan öppna upp mer möjligheter samtidigt som det leder till mer arbete kring implementation (Scalise 

och Gifford, 2006). 

Denna grupp uppgifter är mycket ovanlig på de nationella proven, dock bör det noteras att skissning 

av grafer och liknande processer ofta utgör delmoment av andra uppgifter. Då dessa delmoment ofta 

går förlorade i digitaliseringsprocessen är det rimligt att kompensera för detta genom att i en större 

utsträckning använda sig av skiss-uppgifter. 

Kategori 3: Stängda proceduruppgifter som besvaras med val 

Denna uppgiftskategori påvisar i de nationella proven följande karaktäristik:  

 8 av de 132 uppgifterna i datamängden föll under 

denna kategori. 

 Ofta behöver eleven endast redovisa svar. 

 Näst intill uteslutande ett poäng per uppgift, denna 

delas ut för ”korrekt svar.”  

 Fokus på begreppsförmåga. 

 Näst intill uteslutande akademiska.  

 Kortfattad, minimalistisk uppgiftslydelse. 

 Övervägande E- och C-nivå. Förekommer på A-nivå 

i provet för matematik 1a. 

 Förekommer i början av proven. 

Denna uppgiftskategori påvisar näst intill identiska egenskaper jämfört med kategori 1. Skillnader 

ligger i att denna kategori har ett tydligare fokus på begreppsförmåga till bekostnad av 

procedurförmåga samt att dess uppgiftsstruktur redan från början är baserad på flerval. Baserat på 

detta finns det utifrån arbetets perspektiv ingen anledning att förändra de rekommendationer som gavs 

för kategori 1.  

Kategori 4: Stängda problemlösningsuppgifter som besvaras med värde eller uttryck 

Denna uppgiftskategori påvisar i de nationella proven följande karaktäristik:  

 18 av de 132 uppgifterna i datamängden föll under 

denna kategori. 

 Eleven förväntas redovisa fullständig lösning. 

Bedömningsanvisningarna är formulerade på så vis 

att även ett korrekt svar inte är poänggivande om 

inte lösningen redovisas. 

 I allmänhet delas minst två poäng ut per uppgift, 

ibland så många som fyra. Poäng delas ut för diverse 

delmoment av lösningen samt för ”i övrigt godtagbar 

lösning med korrekt svar” eller motsvarande.  

 Behandlar främst problemlösningsförmåga men har 

även betydande inslag av begrepps- och procedurförmåga. Poäng 

för begrepps- och procedurförmåga delas ut i samband med de olika delmomenten i lösningen 

eleven redovisar. 

Tabell 6: Uppgiftskategori 3 

Tabell 7: Uppgiftskategori 4 
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 Två tredjedelar av uppgifterna har akademisk verklighetsgrad medan resterande tredjedel är 

halvverkliga. Till skillnad från tidigare kategorier används halvverkliga uppgifter även när 

modelleringsförmåga inte bedöms.  

 Stor variation i uppgiftslydelser, ibland är de minimalistiska men ofta är de omfattande. Även 

för uppgifter med akademisk verklighetsgrad tillförs överflödig information som kan agera 

som distraktorer. Informationen presenteras ofta på okonventionella vis, exempelvis med hjälp 

av bilder som ska tolkas eller felaktiga elevlösningar som ska felsökas och korrigeras. 

 Drygt hälften på A-nivå, men behandlar även C- och E-nivå.  

 Förekommer i den senare halvan av proven. 

Syfte och anpassning av taxonomins variabler 

Problemlösningsuppgifter är utifrån Yeos (2007) ramverk matematiskt berikande och behandlar 

elevens analytiska, kreativa och metakognitiva färdigheter, i detta fall problemlösningsförmåga. Detta 

går väl i linje med det starka fokus på problemlösningsförmåga som uppvisas i 

bedömningsanvisningarna för dessa uppgifter. Huvudsyftet för denna uppgiftskategori verkar således 

vara att behandla elevens problemlösningsförmåga. 

Dessa uppgifter behandlar dock även en mängd andra förmågor i de olika delmomenten eleven 

presenterar på väg mot det slutgiltiga svaret, främst procedur- och begreppsförmåga. Eleven förväntas 

även förmedla sin lösning på ett vis som uppfyller kraven som ställs på hens kommunikationsförmåga. 

Utav poängsättningen för dessa uppgifter framgår det dock tydligt att dessa är sekundära syften i 

jämförelse med behandlingen av problemlösningsförmåga, och de kommer således att behandlas som 

sådana. 

De överflödiga och okonventionella uppgiftslydelserna och användningen av halvverklig 

verklighetsgrad även i fall där modelleringsförmåga inte poängsätts tyder på att dessa uppgifter 

medvetet utformas på ett vis som ökar komplexiteten. Ett flertal anledningar till detta är tänkbara, men 

utan belägg utgör de endast spekulation. Oavsett anledning är det tydligt att dessa uppgifter inte lyder 

under samma begränsningar av komplexitet som tidigare uppgiftskategorier, det är således fritt fram 

och möjligtvis även önskvärt att öka dessa uppgifters komplexitet genom ökad mediainklusion, 

starkare verklighetskoppling, ökad interaktivitet samt mer avancerade uppgiftsstrukturer och 

svarshandlingar. Exempelvis kan uppgiften ha ett grafiskt element som eleven manipulerar och tolkar 

för att utläsa den information som krävs för att lösa uppgiften istället för att endast förlita sig på text. 

Uppgiftsstruktur och svarshandling 

Det slutgiltiga svaret för uppgifter i denna kategori tar formen av ett värde eller uttryck och kan 

således besvaras via de svarshandlingar och uppgiftsstrukturer som presenterats för tidigare kategorier. 

Scalise och Gifford (2006) nämner specifikt att uppgiftsstrukturen de kallar ”Single Numerical 

Constructed” är lämplig att använda för problemlösningsuppgifter om de resulterar i ett värde. Genom 

detta svar kan det bedömas huruvida eleven lyckats lösa det matematiska problemet och därmed 

uppfyller det kraven för att uppnå uppgiftskategorins huvudsyfte. Dock behandlar denna 

uppgiftsstruktur inget av uppgiftskategorins sekundära syften.  

En möjlighet för att fånga uppgiftskategorins sekundära syften skulle kunna vara att kombinera ett 

flertal uppgiftsstrukturer i flera steg motsvarande de olika delsteg en elev skulle förväntas presentera 

på ett skriftligt prov. Med denna metod behandlas uppgiftens sekundära syften samtidigt som eleven 

får exemplifierat för sig vad en fullständig lösning förväntas innehålla. Dessutom ökar detta elevens 

input och därmed den informationsmängd från vilken mer välutvecklad återkoppling kan formuleras. 

Kombinationen av ett flertal uppgiftsstrukturer samt öppenheten i komplexitet som tillåter ökad 
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mediainklusion leder till att uppgifter som använder sig av denna struktur uppfyller beskrivningen för 

så kallade sofistikerade uppgifter (sophisticated e-assessment tasks) (Boyle och Hutchinson, 2009, 

Crisp, 2010). Denna typ av uppgifter utvecklades bland annat i syftet att möta en efterfrågan på 

självrättande uppgifter som kunde behandla högre ordningens förmågor så som 

problemlösningsförmåga (Boyle och Hutchinson, 2009, Crisp, 2010).  

De sofistikerade uppgifterna kommer dock inte endast med fördelar. Den höga komplexiteten, 

mediainklusionen och interaktiviteten leder till omfattande utmaningar vid utformning och kräver 

sannolikt hjälp från specialister både inom tekniska och pedagogiska aspekter vilket är mycket 

resursintensivt (Boyle och Hutchinson, 2009, Crisp, 2010). Vidare kommer de olika stegen sannolikt 

ha starka effekter som stödstrukturer eftersom eleven kan följa uppgiftsstrukturen steg för steg istället 

för att själv behöva planera stegen i förhand. Om så sker behandlar uppgiften inte längre elevens 

problemlösningsförmåga och därmed undermineras uppgiftskategorins huvudsyfte. Det saknas 

dessutom stadig empirisk grund för de positiva aspekter de sofistikerade uppgifterna påstås ha (Boyle 

och Hutchinson, 2009).  

På grund av de osäkerheter som råder kring de positiva aspekterna av sofistikerade uppgifter och de 

risker som följer dem, inte minst undermineringen av uppgiftskategorins huvudsyfte, är det svårt att 

rekommendera att de används utan mer djupgående utredning. Istället rekommenderas varianter av de 

uppgiftsstrukturer som användes för kategori 1, dock med mer frihet kring komplexitet och 

mediainklusion. På detta vis prioriteras huvudsyftet att behandla elevens problemlösningsförmåga. De 

begrepp och procedurer som till stor del utgör uppgiftens sekundära syften får istället behandlas i sina 

egna separata uppgifter.  

Formativ återkoppling 

Sofistikerade uppgifter hade öppnat upp för mer välutvecklad återkoppling, inte olikt vad som är 

möjligt för uppgifter som använder sig av uppgiftsstrukturen ”Assembling Proof” i kategori 2. I och 

med att liknande uppgiftsstrukturer som kategori 1 används blir möjligheterna till formativ 

återkoppling snarlika. Den huvusakliga skillnaden ligger i den generositet som gäller kring 

komplexitet som bland annat tillåter ökad mediainklusion i återkopplingen, vilket kan reducera 

kognitiv belastning hos eleven (Shute, 2008). 

Kategori 5: Problemlösningsuppgifter med öppen metod som besvaras med värde eller uttryck 

Denna uppgiftskategori påvisar i de nationella proven följande karaktäristik:  

 17 av de 132 uppgifterna i datamängden föll under 

denna kategori. 

 Eleven förväntas redovisa fullständig lösning. 

Bedömningsanvisningarna är formulerade på så vis 

att även ett korrekt svar inte är poänggivande om 

inte lösningen redovisas. 

 Liksom hos kategori 4 delas minst två poäng ut per 

uppgift, ibland så många som fyra. Poäng delas ut 

för diverse delmoment av lösningen samt för ”i 

övrigt godtagbar lösning med korrekt svar” eller 

motsvarande. 

 Precis som kategori 4 behandlas främst problemlösningsförmåga. 

Tabell 8: Uppgiftskategori 5 
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Dock har begrepps- och procedurförmåga backat något och gett vika för kommunikations- och 

resonemangsförmåga, detta verkar vara ett resultat av att den öppna metoden ställer högre 

krav på att eleven är tydlig i sin redovisning. 

 Drygt hälften av uppgifterna har akademisk verklighetsgrad medan resterande tredjedel är 

halvverkliga. Precis som hos kategori 4 används halvverkliga uppgifter även när 

modelleringsförmåga inte bedöms.  

 Stor variation i uppgiftslydelser, liknar kategori 4. 

 Ungefär hälften på A-nivå, men behandlar även C- och E-nivå.  

 Förekommer i den senare halvan av proven, återfinns ofta bland de sista uppgifterna. 

Denna uppgiftskategori skiljer sig från kategori 4 på två vis: metoden är öppen och 

kommunikationsförmågan tar ett större uttrymme i poängsättningen. Eftersom 

kommunikationsförmåga inte är poänggivande på E-nivå behöver den ökade poängsättningen inte 

nödvändigtvis betyda att dessa uppgifter kräver mer kommunikation, utan är snarare ett tecken på att 

den kommunikation som krävs är på högre nivå. 

Precis som för kategori 4 skapas en konflikt där de sekundära syftena att behandla begrepps-, 

procedur- och kommunikationsförmåga med hjälp av mer komplexa uppgiftsstrukturer ställs mot en 

önskan att inte underminera uppgifternas huvudsyftet att behandla elevens problemlösningsförmåga.  

Uppgifternas öppna metod gör detta än mer problematiskt, om uppgiftsstrukturen förväntas fånga 

lösningens olika steg skulle den behöva förgrena sig med de olika lösningsmetoderna. Detta blir 

problematiskt eftersom de svårigheter som redan råder kring implementation upprepas för varje gren. 

Om uppgiftskategorins huvudfokus och öppna metod ska prioriteras verkar det således som att det 

finns ännu starkare skäl jämfört med kategori 4 att hålla sig till de riktlinjer som presenterats för 

kategori 1. Alternativet är att med hjälp av stödstrukturer stänga metoden, vilket leder till att uppgiften 

faller under kategori 4 och bör implementeras som sådan. 

Kategori 6: Utredande uppgifter med olika grad av öppenhet som besvaras med redovisning 

Denna uppgiftskategori påvisar i de nationella proven följande karaktäristik:  

 11 av de 132 uppgifterna i datamängden föll under denna kategori. 

 Svaret består av ett matematiskt resonemang. Poängsättning utgår ifrån olika kvalitativa nivåer 

i det matematiska resonemanget. Här som hämtat ur bedömningsanvisningarna för det 

nationella provet i matematik 3c höstterminen 2012:

 

 I allmänhet delar uppgifter i denna kategori ut två eller tre poäng. För uppgifter på låg nivå 

delas ibland endast ett poäng ut.  

 Behandlar främst resonemangsförmåga, därefter inslag av resterande förmågor exklusive 

begreppsförmåga. 

 Uppgifterna är till övervägande del halvverkliga eller verklighetstrogna. De verklighetstrogna 

uppgifterna förekommer dock endast i samband med låg matematisk nivå. 
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 Uppgiftslydelser presenterar ett matematiskt 

påstående som eleven får i uppdrag att ta ställning 

till, utvärdera, och/eller förklara. För uppgifter med 

akademisk verklighetsgrad är uppgiftslydelser mer 

begränsade medan de för högre grader av 

verklighetskoppling blir alltmer omfattande. Till 

skillnad från kategori 4 och 5 presenteras innehållet 

på mer konventionellt vis, oftast används endast text 

och symboler. 

 Ungefär tre fjärdedelar av uppgifterna i denna 

kategori behandlar A-nivå, det är dessa uppgifter 

som är öppna i metod och svar samt använder sig av högre grader 

av verklighetskoppling och mer omfattande uppgiftslydelser. 

Resterande uppgifter på C- och E-nivå liknar kategori 2. 

 Förekommer i den senare halvan av proven, återfinns ofta bland de sista uppgifterna. 

Syfte och anpassning av taxonomins variabler 

Dessa uppgifter liknar kategori 2 med ett fokus på resonemangsförmåga och att de besvaras med ett 

matematiskt resonemang. Till skillnad från kategori 2 begränsar sig dock dessa uppgifter inte till korta 

resonemang som endast behandlar ett enskilt samband och enkel algebraisk manipulation samt 

minimalistiska uppgiftslydelser. Istället används mer omfattande uppgiftslydelser; lösningsmetodik 

och svar är mer omfattande, varierade i representationsfomer och öppna; lösningen kräver ibland en 

kombination av matematiska uttryck, bilder och förklarande text; dessutom förväntas eleven ofta 

motivera ett eget ställningstagande, exempelvis genom att motivera varför ett uttalande är sant eller 

falskt. 

Huvudsyftet är således detsamma som i kategori 2: att behandla resonemangsförmåga, i vissa fall i 

form av ett matematiskt bevis. Uppgifter i denna kategori förväntas dock göra detta på ett mer 

omfattande och flexibelt vis, samt utan de begränsningar på komplexitet som råder för kategori 2. 

Uppgiftsstruktur och svarshandling 

I många fall kan uppgiftens struktur och innehåll vara sådant att det är möjligt att använda sig av 

”Assembling Proof” som nämndes i samband med kategori 2, denna uppgiftsstruktur fångar mycket 

väl strukturen av matematiska resonemang. I och med att de matematiska resonemangen i denna 

kategori i allmänhet består av fler steg så förväntas antalet element som ska ordnas även öka. Denna 

ökning är acceptabel men bör hållas i åtanke utifrån vad elever kan förväntas kunna hantera.  

Förutom detta är valmöjligheter utifrån ramverket få, resterande uppgiftsstrukturer som används för att 

behandla resonemangsförmåga baserar sig på enklare versioner av flervalsuppgifter och kritiseras för 

att inte komma åt högre ordningens förmågor så som resonemangsförmåga (Scalise och Gifford, 

2006). Möjligtvis kan någon form av sofistikerad uppgift utformas för vissa fall men brist på forskning 

gör det svårt att rekommendera dessa då de möts av liknande problematik som kategori 4 och 5. 

Formativ återkoppling 

Möjligheter till återkoppling begränsas i detta fall främst av uppgiftsstruktur, därmed gäller liknande 

möjligheter som för kategori 2. 

Tabell 9: Uppgiftskategori 6 
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Diskussion 
Syftet med detta arbete var att tillhandahålla riktlinjer för hur självrättande digitala uppgifter kan 

utformas så att de till största möjliga grad motsvarar de kunskapsmål som Skolverket förväntar sig att 

elever ska uppnå. För att ta reda på vad Skolverket förväntar sig studerades nationella prov utifrån ett 

ramverk baserat på uppgifters syfte, vilket därefter kompletterades med diverse styrdokument från 

Skolverket. Utifrån ett teoretiskt ramverk kring digitalisering av uppgifter och formativ återkoppling 

presenterades sedan de riktlinjer som teoretiskt sett bör främja ett resultat som ligger i linje med det 

som observerats i de nationella proven och Skolverkets styrdokument. 

Utifrån fyra granskade nationella prov observerades sex kategorier av uppgifter. Dessa var varianter av 

proceduruppgifter, problemlösningsuppgifter och utredande uppgifter. Över fyra femtedelar (112 av 

132) av de bearbetade uppgifterna besvarades huvudsakligen med svarsformaten värde, uttryck eller 

val. Resterande uppgifter besvarades huvudsakligen med matematiska resonemang i form av mer eller 

mindre formella bevis. 

Det som ansågs vara uppgifters huvudsyfte var ofta tätt sammanvävt med poängsättningen av 

uppgifter. Huvudsyftet sammanföll med poängsättningen i samband med det slutgiltiga korrekta 

svaret. Hos de uppgifter som delade ut flera poäng gjordes detta för olika delmoment av elevens 

lösning i samband med vad som betraktades som sekundära syften. När faktorer så som 

uppgiftsstruktur anpassades för att behandla dessa sekundära syften uppstod i vissa fall konflikter där 

uppgifters huvudsyften riskerade att åsidosättas. I denna konflikt prioriterades uppgifternas 

huvudsyften och dessa anpassningar förkastades, vilket ledde till att riktlinjer kring uppgiftsstruktur  

näst intill uteslutande utformades utifrån uppgifters huvudsyfte. Resultatet av detta är att de 

uppgiftsstrukturer som rekommenderas kan upplevas som relativt få utifrån det teoretiska ramverket. 

Möjligtvis kan detta vara ett resultat av att detta arbete försöker fånga innehållet av pappersprov och 

således inte breddar perspektivet tillräckligt för fullt ut använda teknikens möjligheter. Det kan även 

ha att göra med att delar av det teoretiska ramverket inte var specifikt varken för självrättande 

uppgifter eller för matematiskt innehåll och att många av de uppgiftsstrukturer som utgjorde ramverket 

därför inte var lämpliga. 

Konfliken mellan huvudsyfte och sekundära syften var så återkommande att den misstänks uppstå på 

en fundamental nivå. En möjlighet är att den upptstår som följd av skillnaderna mellan de begränsade 

svarshandlingar som är tillgängliga för digitala självrättande uppgifter och den frihet som gäller för 

prov som skrivs på papper och rättas av en människa. Om så är fallet så är det möjligt att innovation 

kring svarshandling kan bidra till att lindra dessa konflikter. 

Det verkar utifrån granskad forskning som att det är önskvärt att ge välutvecklad formativ 

återkoppling där sådan kan ges. Möjligheter till detta verkar främst begränsas av informationsmängden 

som finns att bearbeta i elevens svar, vilket leder till att möjligheter att ge välutvecklad formativ 

återkoppling främst varierar utifrån vilken uppgiftsstruktur som används. Det verkar lämpligt att 

formativ återkoppling främst ges på uppgifts- och processnivå, dock bör även självregleringsnivå 

hållas i åtanke för att undvika vissa potentiellt negativa konsekvenser. Återkoppling som ges utifrån 

elevens svar bör behandla uppgiftsnivå och främst fokusera på att bekräfta huruvida svaret var korrekt 

eller felaktigt, i vissa fall kan den även bidra till felsökning. Ledtrådar bör vara på processnivå och 

användas för att rikta elevens uppmärksamhet mot information som är central för att förstå uppgiften. 

Förutom de riktlinjer som var arbetets huvudsyfte producerades i Del 1 en mängd data som kan 

användas för att få en uppfattning om diverse faktorer som täcks av datamängden. Om data används på 
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Tabell 10: Översikt av uppgiftskategorier 

detta vis är det viktigt att hålla i åtanke att kommunikationsförmåga inte poängsätts på E-nivå och 

därför inte finns representerad på samma sätt som resterande förmågor. 

I Tabell 10 presenteras en översikt av arbetets uppgiftskategorier och riktlinjer för deras 

implementation. 

Uppgiftskategori Huvudsyfte 
Sekundärt 

syfte 
Begränsningar 

Rekommenderad 

Uppgiftsstruktur 
Återkoppling 

Stängda 

proceduruppgifter 

som besvaras med 

värde eller uttryck. 

Enskild 

procedur eller 

begrepp. 

 

Inget. 

Minimera 

komplexitet. 

Endast 

nödvändiga 

element. 

”Single Numerical 

Constructed” 

”Matching” 

”Categorizing” 

Olika typer av 

flervalsstrukturer. 

”Rätt svar” eller 

”Försök igen” 

beroende på 

uppgiftsmängd. 

Möjligtvis 

ledtrådar. 

Stängda 

proceduruppgifter 

som besvaras med 

redovisning. 

”Visa att”-

uppgifter: 

Resonemang 

kring enskilt 

matematiskt 

samband. 

 

Skiss-

uppgifter: 

Grafisk 

representations

form. 

”Visa att”-

uppgifter: 

Kommunikati

va aspekter av 

matematiska 

bevis. 

Minimera 

komplexitet. 

Endast 

nödvändiga 

element. 

Fokus på det 

grafiska för skiss-

uppgifter. 

”Visa att”-uppgifter: 

”Assembling Proof” 

 

Skiss-uppgifter: 

”Limited Figural 

Drawing” ”Figural 

Constructed 

Response”. 

Mer välutvecklad 

felsökning tack 

vare information i 

svar som följd av 

uppgiftsstruktur. 

Stängda 

proceduruppgifter 

som besvaras med 

val. 

 

Enskilt 

begrepp. 
Inget. 

Minimera 

komplexitet. 

Endast 

nödvändiga 

element. 

”Matching” 

”Categorizing” 

Olika typer av 

flervalsstrukturer. 

”Rätt svar” eller 

”Försök igen” 

beroende på 

uppgiftsmängd. 

Möjligtvis 

ledtrådar. 

Stängda 

problemlösningsupp

gifter som besvaras 

med värde eller 

uttryck. 

 

Problemlösnin

gsförmåga. 

Procedur- och 

begreppsförm

åga i samband 

med delsteg i 

lösningen. 

Inga märkbara 

begränsningar. 

Möjligtvis 

önskvärt att 

tillföra extra 

komplexitet. 

”Single Numerical 

Constructed” 

”Matching” 

”Categorizing” 

Olika typer av 

flervalsstrukturer. 

Sekundärt syfte går 

förlorat. 

”Rätt svar” eller 

”Försök igen” 

beroende på 

uppgiftsmängd. 

Möjligtvis 

ledtrådar. 

Problemlösningsupp

gifter med öppen 

metod som besvaras 

med värde eller 

uttryck. 

 

Problemlösnin

gsförmåga. 

Kommunikati

onsförmåga 

och andra 

förmågor i 

samband med 

delsteg. 

Inga märkbara 

begränsningar. 

Möjligtvis 

önskvärt att 

tillföra extra 

komplexitet. 

”Single Numerical 

Constructed” 

”Matching” 

”Categorizing” 

Olika typer av 

flervalsstrukturer. 

Sekundärt syfte går 

förlorat. 

”Rätt svar” eller 

”Försök igen” 

beroende på 

uppgiftsmängd. 

Möjligtvis 

ledtrådar. 

Utredande uppgifter 

med olika grad av 

öppenhet som 

besvaras genom 

redovisning. 

Mer 

omfattande 

matematiska 

resonemang. 

Kommunikati

va aspekter av 

matematiska 

resonemang. 

Inga märkbara 

begränsningar. 

Ofta omfattande 

uppgiftslydelser. 

”Assembling Proof” 

Mer välutvecklad 

felsökning tack 

vare information i 

svar som följd av 

uppgiftsstruktur. 

Begränsningar 

Konflikten mellan huvudsyfte och sekundära syften ledde till viss förlust av kommunikativa aspekter i 

uppgifterna. Det fanns en önskan att uppgiftsstrukturer skulle återspegla de olika delsteg som låg till 

grund för eventella sekundära syften så att elever skulle få en träffsäker bild av vad som förväntas ingå 
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i ett fullständigt svar; detta gick förlorat. Annars verkar det som att de kommunikativa aspekterna ha 

behandlats enligt förväntan; både för bortfall och åtgärder för att reducera det. Det verkar finnas goda 

möjligheter att inkludera symboler, representationsformer och begrepp. Dessa verkar främst begränsas 

av de tekniska och kreativa omständigheter som råder vid implementation. 

Detta arbete har tagit en pragmatisk hållning genom att i så stor utsträckning anpassa sig till 

Skolverkets syn på matematisk kunskap, möjligtvis på bekostnad av faktorer som kan vara viktiga ur 

ett pedagogiskt perspektiv. Detta har gjorts med hänvisning till att det inom det svenska skolsystemet i 

praktiken är Skolverkets syn på kunskap som elever kommer bedömas utifrån, och som därigenom 

bestämmer huruvida de lyckas i skolan eller ej. Om resultatet används är det viktigt att denna möjliga 

problematik tas i beaktande så att uppgifterna inte används på ett olämpligt sätt. Det är även viktigt att 

denna begränsning framgår tydligt så att de som utför uppgifterna är fullt medvetna om uppgifternas 

syfte.  

I och med att 133 uppgifter granskades av en enskild person utifrån ett kvalitativt ramverk  har det 

oundvikligen skett ett visst antal misstag i kategoriseringen av uppgifter. En iterativ designprocess för 

användningen av det teoretiska ramverket i Del 1 anses till viss del ha dämpat denna effekt, men 

problematik kring gråzoner så som för exempeluppgift 15 i Del 1 återstår. Trots detta påvisar data 

skarpa kontraster mellan de olika kategorierna vilket förhoppningsvis kan tolkas som ett tecken på att 

fall av felaktig kategorisering inte förvrängt synen på uppgifters huvudsyfte. Utifrån hela datamängden 

observerades cirka ett halvdussin fall i stil med uppgift 15. Bedömningen görs att dessa uppgifter kan 

implementeras enligt de riktlinjer som presenterats för de olika kategorier de skulle kunna tänkas falla 

under, det förväntade resultatet förväntas då variera beroende på vilka riktlinjer som följs. Exempelvis 

skulle uppgift 15 istället kunna implementeras med hjälp av ”Assembling Proof” utifrån riktlinjerna 

för kategori 2 och/eller 6, om så görs förväntas den primärt behandla resonemangsförmåga istället för 

problemlösningsförmåga. 

Vidare forskning och arbete 

Nästa steg i arbetet är att testa huruvida dessa riktlinjer i praktiken leder till önskat resultat, vilket bör 

göras både vid implementation och vid vidare forskning. Det kan även behövas mer djupgående 

arbeten inom de olika kategorierna för att tillhandahålla de mer specifika riktlinjer som gick förlorade 

som följd av arbetets breda perspektiv. 

Det kan även vara användbart att undersöka möjligheten att använda ytterligare uppgiftskategorier i 

syftet att fånga delar av det innehåll som gått förlorat i digitaliseringsprocessen. Exempelvis skulle en 

ytterligare uppgiftskategori kunna ha som huvudsyfte att fånga de kommunikativa aspekter av 

problemlösning som förväntas gå förlorade i implementationen av kategori 4 och 5. 

Skolverket förväntas presentera sina digitala nationella prov i matematik under de kommande åren, det 

kan då vara intressant att genomföra en liknande studie som Del 1 för att undersöka huruvida de 

riktlinjer som ges i detta arbete fortfarande är representativa. Om det visar sig att så inte är fallet är det 

rimligt att förkasta detta arbete. Det kan även visa sig intressant att se hur Skolverket angriper den 

problematik som uppvisats i arbetet, särskilt utmaningen att behandla kommunikationsförmåga. Även 

om de digitala nationella proven inte kommer vara helt självrättande och således inte lyder under 

samma begränsningar som detta arbete kan de ge vidare insikt kring hur denna problematik förväntas 

hanteras i den svenska skolan. 
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