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Denna rapport har sin utgångspunkt i att förkunskaperna hos studenter inför högskolestudier är 

bristfälliga och på grund av det även i misstankarna om en betygsinflation på gymnasieskolan.  

En undersökning med syftet att utreda hur betyg sätts, utförs där tre lärare konstruerar var-

sin bedömningsmall till ett nationellt prov i Matematik C. Dessa mallar jämförs med Skolver-

kets mall och betygskriterierna. Dessutom förs intervjuer med lärarna om hur de hanterar betyg-

sättningen av hela kursen. Intervjusvaren kontrolleras mot gällande styrdokument. 

Slutsatsen av undersökningen är att våra styrdokument är alldeles för svåra att tolka och be-

roende på hur man tolkar dem, får man olika resultat. Ofta tolkas de för ”snällt”, vilket leder till 

att för höga betyg sätts. 
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1 Inledning 

 

 

1.1 Ämnesval 

 

När min äldste storebror gick på gymnasiet introducerades vårt nuvarande betygssystem. Han 

berättade att det då var i stort sett omöjligt att få ett MVG på ett prov eller som betyg i en 

kurs. Antagligen var lärarna försiktiga med att sätta höga betyg i början. Med tiden började 

även det högsta betyget att delas ut. På senare tid har dock jag, och många med mig, upplevt 

att det har blivit alldeles för enkelt att få ett MVG. Man hör om att det ofta är många elever 

som går ut med högsta betyg i alla ämnen. Detta vållar ett problem vid urvalet av sökande till 

fortsatta studier. Ta läkarutbildningen som exempel. För att komma in där krävs det ofta 20,0 

i betyg och dessutom ett bra resultat på högskoleprovet. Om det hade varit svårare att uppnå 

det högsta betyget hade inte detta problem funnits, eller i varje fall inte varit så stort.  

Personligen anser jag att det skall vara extremt svårt att gå ut med toppbetyg och något 

som enbart de allra mest skärpta eleverna skall klara av. Statistik visar också att det är ett fak-

tum att betygen har gått uppåt (Wikström 2005). Samtidigt visar undersökningar från univer-

siteten att förkunskaperna i matematik (för att ta något exempel) hos studenterna avsevärt har 

försämrats de senaste åren (Filipsson & Thunberg 2005). Tydligen beror alltså inte betygsök-

ningen på gymnasiet på ökade kunskaper. Med detta som bakgrund vill jag därför göra en 

undersökning om betygsättning. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Undersökningarna som kommer att utföras i detta arbete ämnar ta reda på hur lärare sätter 

betyg. Betygsättning och betygsinflation hör onekligen ihop, och genom att undersöka det ena 

kan man förhoppningsvis dra slutsatser även om det andra. Betyg skall sättas efter avslutad 

kurs och det är enbart våra styrdokument som talar om hur de skall sättas. Ibland tolkas dock 

dessa dokument på ett felaktigt sätt, vilket skall utredas. Undersökningarna skall därför belysa 

huruvida en verksam lärares bedömning skiljer sig från Skolverkets och hur lärarna utför en 

helhetsbedömning av en matematikkurs.  

Ett annat syfte är att ta reda på om studenternas betyg verkligen speglar deras kunskaper. 

Följande frågeställningar blir därför relevanta och intressanta: 

 

 Sätter lärare betyg som strider mot betygskriterierna? 

 Skiljer sig Skolverkets och lärarnas bedömning och i så fall hur? 

 Har studenterna de kunskaper som betygen återger? 

 

Arbetet kommer att avgränsas till betygsättning av ett nationellt prov i Matematik C och även 

betygsättningen av hela kursen. På grund av den avgränsningen kan man inte dra några direk-

ta slutsatser om betygsättning i allmänhet (förutom i matematik), men man kan få en viss in-

dikation. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
 

 

2.1 Bristande förkunskaper inför universitetsmatematiken 

 

Väldigt många universitet och högskolor med utbildningar med inriktningen matematik, så-

som olika ingenjörsutbildningar, lärarutbildning med mera, har intagningskravet att man skall 

ha betyget G (godkänt) i Matematik D (MA1204). För några år sedan var det vanligare med 

kravet G i Matematik E (MA1205), men man har släppt efter på kravet. Tyvärr har det fått 

följden att intresset för E-kursen har avtagit och därmed har studenternas förkunskaper mins-

kat (Filipsson & Thunberg 2005). 

Många verksamma lärare menar att ett svagt G idag skulle ha betygsatts med betyget 2 

enligt det relativa betygssystem vi tidigare hade. Det innebär att behörigheten som krävs för 

att komma in på en utbildning som tidigare krävde betyget 3 i matematik men numera G, allt-

så har sänkts (Filipsson & Thunberg 2005). 

En studie utförd av Hans Thunberg och Lars Filipsson (Kungliga Tekniska högskolan i 

Stockholm) visar att nyantagna studenter vid KTH har bristande kunskaper inom matematik 

och klarar inte av att leva upp till de förväntningar som universitetslärarna har på dem. I rap-

porten ”Gymnasieskolans mål och Högskolans förväntningar. En jämförande studie om ma-

tematikundervisningen.” (Filipsson & Thunberg 2005) tas det upp några olika problem med 

just detta.  

Ett av dessa problem är att olika moment som högskolan uppfattar som viktiga för-

kunskaper inte alls tas upp i gymnasieskolan eller endast ytligt. När de sedan väl kommer upp 

i högskolans undervisning tas de bara upp som en snabbrepetition. Kontentan av detta blir att 

studenterna inte hinner befästa kunskaperna (Filipsson & Thunberg 2005). 

Ett annat problem är att man på gymnasiet inte behöver lära sig formler och identiteter 

utantill eller kunna härleda sig fram till en formel med hjälp av en annan. Detta ses ofta som 

en självklarhet på högskolan. Likaså brukar man miniräknare eller den grafritande räknaren 

väldigt frekvent på gymnasiet. På högskolan är den mer eller mindre bannlyst. Där har man 

alltså högre krav när det gäller räknefärdigheter och begreppsuppfattning. Detta gäller inom 

flera olika grenar av matematiken såsom aritmetik, elementär algebra, elementära ekvationer 

och ekvationslösning (Filipsson & Thunberg 2005). 

Ett tredje problem är att behörighetskraven för att komma in på en utbildning är lägre än 

de krav som undervisningen ställer. Som det nämndes i stycke ett och två har behörigheten 

sänkts vid flera tillfällen. Ligger det ekonomiska intressen bakom det? Thunberg och Filips-

son hävdar också att behörighetskraven har urholkats ytterligare på grund av betygsinflationen 

på gymnasiet. 

I rapporten ”Betygsinflation i de målrelaterade gymnasiebetygen” hävdar Christina 

Cliffordson (2004) också att gymnasiebetygen är utsatta för en betydande betygsinflation: 

 
Resultatet visar att gymnasieskolans betygssättning är utsatt för en betydande inflation 

och detsamma gäller för betygsförändringar som resultat av komplettering. Hela den 

genomsnittliga betygsökningen, oavsett om det gäller betygsutveckling eller komplette-

ring, utgörs av »tomma» betygsenheter som inte svarar mot bättre resultat inom hög-

skoleutbildningarna. 

 

(Cliffordson 2004:1) 

 

Främst menar hon att det är mindre skolor och friskolor som är mer generösa i sin betyg-

sättning. Cliffordson påpekar också att det är andelen höga betyg som ökar. Orsaken till det 

tror hon kan vara att de högpresterande eleverna på ett bättre sätt har lärt sig att utnyttja sy-
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stemet, än de som inte presterar lika mycket. Det är alltså inte andelen godkända som ökar 

från icke godkända, utan mängden höga betyg som ökar.  

Undersökningar har gjorts vid flera högskolor och tyvärr visar resultaten från mitten av 

nittiotalet och framåt på en negativ trend (Filipsson & Thunberg 2005). Vid Chalmers har 

Rolf Pettersson (2003) gjort förkunskapstest för de nyantagna studenterna sedan 1973. Fram 

till 1993 var resultatet konstant men sedan föll det markant. Fram till 2000 höll det sig på en 

lägre nivå, för att sedan en successiv försämring skulle vidta.  

En liknande studie genomfördes vid Umeå Universitet 1998-2001 (Bylund & Boo 2003). 

Under dessa fyra år kunde en kraftig försämring avslöjas.  

Vid KTH har nyantagna teknologer genomfört ett test som varit identiskt varje år från 

1997. Det har innehållit uppgifter som testar både räknefärdighet, kreativitet och pro-

blemlösningsförmåga. Lars Brandell (2004) har analyserat detta test och funnit att resultatet, 

med enstaka undantag, har försämrats varje år på samtliga civilingenjörsprogram och inom 

samtliga gymnasiebetygskategorier.  

Både Umeå Universitet och KTH menar att en betygsinflation på ett helt steg har skett på 

ett halvt decennium (Filipsson & Thunberg 2005). År 2004 presterade den genomsnittlige 

VG-eleven lika mycket som den genomsnittlige G-eleven gjorde fem år tidigare. I de ämnen 

där man använder sig av nationella prov, kan det konstateras att man har den minsta be-

tygsökningen (Cliffordson 2004). 

Testerna som tagits upp mäter givetvis inte alla områden och kan därför inte ses som 

hundraprocentigt tillförlitliga när det gäller att mäta betygsinflation (Filipsson & Thunberg 

2005). 

 

 

2.2 De nationella proven – så fungerar de i skolan 

 

Sedan 1994 ansvarar Skolverket för de nationella proven inom grund- och gymnasieskolan. 

På gymnasiet finns det nationella prov i kärnämnena Engelska A, Matematik A, Svenska B, 

Svenska som andraspråk B och även i avslutande karaktärsämneskurser i engelska och mate-

matik. Det är inte Skolverket i sig som konstruerar proven, de delegerar ut den uppgiften till 

olika universitetsinstitutioner i landet (institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, 

BVM, m.fl.). Det är obligatoriskt för lärarna att använda de nationella proven i de nämnda 

kurserna som ett stöd när betyg skall sättas på eleverna. Detta är bestämt enligt gymnasie-

förordningen (Skolverket 2005).  

På Skolverkets hemsida kan man läsa syftet med det nationella provsystemet (de natio-

nella proven är en del av det), som skall vara att: 

 
 bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna, 

 förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor, 

 konkretisera kursmål och betygskriterier 

 stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning 

 ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, 

på huvudmannanivå och på nationell nivå 

 

(www.skolverket.se) 

 

Hur mycket styr då de nationella proven betygsättningen av kurserna? Som nämndes ovan, 

måste de tas med vid bedömningen av elevernas kunskaper. I rapporten ” Nationella prov i 

gymnasieskolan – ett stöd för likvärdig betygsättning?” (Skolverket 2005) visar man bland 

annat på hur olika lärare använder sig av de nationella proven vid betygsättningen av sina 

elever. I denna rapport har man gjort en undersökning om hur de nationella proven används i 
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Matematik A (men även i Svenska A och Engelska A). Min undersökning rör främst kursen 

Matematik C, men jag anser att resultatet som presenteras mycket väl skulle kunna vara appli-

cerbar även på den. Dock är det nästan enbart de teoretiska programmen som läser kurserna 

efter matematik B, vilket innebär att vissa resultat som presenteras från yrkeslärarna inte kan 

överföras på C-kursen.  

I rapporten kom, vid intervjuer med lärarna, tre modeller fram. De förekommer i mer eller 

mindre renodlad form vid betygsättningen: 

 

 Analytisk: Elevernas kunskapsprofil analyseras visavi målen i kursplanen och be-

tygskriterierna. Det nationella provet används som en av flera källor för infor-

mation om respektive elevs måluppfyllelse. Vilket betyg eleven fick på provet är 

mindre intressant än vad provet säger om vad eleven kan. 

 Aritmetisk: Elevernas betyg räknas fram på basis av provresultat och betyg på oli-

ka uppgifter som har ingått i kursen. Proven och uppgifterna är utformade för att 

visa elevernas kunskaper i förhållande till de olika målen i kursplanen, och redan i 

konstruktionen beaktas ibland att de ska ge underlag för att skilja mellan olika be-

tygsnivåer – ofta sätts betyg på de enskilda uppgifterna och proven. Det nationella 

provet räknas in som ett underlag vilket som helst. 

 Blandad – relativ: Elevernas betyg bestäms utifrån en blandning av överväganden 

– provresultat, lärarens allmänna intryck av elevens kunskapsnivå, närvaro, attityd 

och lektionsaktivitet. Fokus ligger på lärarens bedömning av elevens allmänna 

kunskapsnivå i ämnet – inte vilka specifika kunskaper de har – och referensramen 

utgörs av lärarens samlade erfarenhet av att undervisa och betygssätta olika elev-

grupper i ämnet. Genom denna praktik menar sig läraren ha utvecklat en känsla för 

vilka elever som t.ex. ska ha MVG i betyg. Det nationella provet används för att 

verifiera lärarens egen bedömning och kan vara utslagsgivande i fall där läraren 

anser att eleven väger mellan två betyg. För vissa lärare bildar elevernas resultat på 

det nationella provet istället utgångspunkten för betygsättningen – provbetyget 

”sätter” kursbetyget, om det inte helt avviker från lärarens övriga bedömning av 

elevens kunskapsnivå. 
 

(Skolverket 2005:124) 

 

Kort sammanfattat kan man säga att i den första kategorin finner man de lärarna som har för-

stått hur de nationella proven och betygskriterierna skall användas (ibid). Dagens betygsystem 

är ju att kvalitativt system och inte ett relativt. I kategori två har man tagit ett steg tillbaks mot 

det relativa betygsystemet och gör en kvantitativ bedömning av elevernas resultat (ibid). I den 

tredje kategorin finner vi lärare som blandar in en mängd olika faktorer när betygen skall sät-

tas. En av dessa är ambition och flit på lektionerna, vilket inte skall ligga till grund för betyg-

sättning (Skolverket 2004b). 

 

2.2.1 Lärarperspektiv 

Det finns många synpunkter på hur det nationella provsystemet fungerar. Något som kom-

menteras av många lärare, dock lite färre på de yrkesinriktade programmen, är att betygs-

gränsen för G ligger alldeles för lågt (Skolverket 2005). De menar att man behöver kunna 

alldeles för lite för att uppnå G, vilket sedan medför att eleverna inte har tillräckliga för-

kunskaper för att klara av B-kursen. Ambitionsnivån för A-kursen går inte hand i hand med 

behörighetskraven för B-kursen. På de yrkesinriktade programmen är man dock som sagt nöjd 

med den låga G-gränsen. En högre gräns skulle innebära att fler av deras elever skulle få IG. 

Ofta beskriver lärarna hur de ”letar extra poäng” för att eleverna skall uppnå G (Skolverket 

2005).  
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För att få MVG på ett Nationellt prov krävs att man har visat MVG-kvalité på särskilda 

”solmärkta” (¤) uppgifter. Detta system faller inte i god jord hos alla lärare, även om de flesta 

tycker att det fungerar bra. En del menar att ”det i slutänden inte tillför något att använda en 

sådan princip istället för att ha rena poänggränser, då kvantitet och kvalitet korrelerar så starkt 

i matematik”. En annan lärare är inne på samma spår och menar ”att om elever gör många fel, 

så är det en indikation på att deras förståelse inte har sådan kvalitet som fordras för MVG” 

(Skolverket 2005:50f). 

Ofta används det nationella provet till att verifiera en tidigare bedömning av eleven. Det 

används också ofta till att spela en vågmästarroll till de elever som ligger på gränsen mellan 

två betyg, men nästan enbart till höjning (Skolverket 2005). 

 

2.2.2 Elevperspektiv 

Som redan nämnts i kapitel 2.2, skall inte beteende, attityd eller flit påverka betygsättningen. 

Ändå är det en vanlig uppfattning hos elever att allt detta spelar in. Ofta tror de att dessa fak-

torer spelar en vågmästarroll då man ligger på gränsen mellan två betyg. Likadant menar de 

att det nationella provet spelar en liknande roll, men precis som lärarna menar de att det näs-

tan alltid bara används till att höja ett betyg (Skolverket 2005).  

Liksom lärarna tycker eleverna att det kvalitativa och det kvantitativa går ihop när det 

gäller betyget MVG. För att få betyget MVG måste man vara duktig i alla områden, det vill 

säga att man inte får ha missat många poäng. Eleverna tycker att provets uppbyggnad leder 

fram till detta (Skolverket 2005). 

 

2.2.3 Vanliga sätt att bruka de nationella proven 

De syften som Skolverket har med de nationella proven blir till stor del uppfyllda. Men pro-

ven spelar en mycket större roll än så. Nedan följer en presentation av vad som framkom i 

studien ”Nationella prov i gymnasieskolan – ett stöd för likvärdig betygsättning?”, förutom de 

redan nämnda syftena. 

 

 De nationella proven används för att tentera av kursen. Skolverket säger klart och tyd-

ligt att man inte får använda dem till detta. Anledningen till det är att de inte är kon-

struerade som examensprov. De prövar visst stora delar av kursen, men inte alla kurs-

målen. Proven skall självklart utgöra en viktig del i bedömningsunderlaget, men får 

inte ses som en tentamen (Skolverket 2005). 

 Ofta får proven funktionen som ”räddningsplanka”. Elever som inte har uppfyllt kurs-

målen tidigare, lyckas nu uppnå G. Enligt läroplanen skall betyg sättas på ett allsidigt 

underlag, vilket innefattar betydligt mer än det nationella provet. Kanske har de områ-

den där eleven inte uppfyllt kursmålen tidigare, inte heller prövats i just detta prov. 

Enligt bestämmelserna skall alla kursmål vara uppnådda för att eleven skall få G. Det 

finns lärare som, fast de känner till detta, ger elever G, trots att de inte har uppfyllt alla 

målen. De menar att brister inom ett område kan uppvägas av kunskaper inom ett an-

nat (ibid). Enligt Skolverket (2004b) kan goda kunskaper inom ett område uppväga 

svagheter inom ett annat. Detta gäller dock enbart för betygen VG och MVG. Alla kri-

terier för G måste vara uppfyllda. 

 Det nationella provet är för det mesta det som väger allra tyngst vid betygsättningen 

av eleverna. Om detta är rätt eller fel kan diskuteras. Det skall utgöra en viktig bit i 

bedömningsunderlaget, men hur stor vikt det skall ges är upp till användarna. En del 
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lärare ger inte ens eleverna G i kursen om de inte kommer på provtillfället (Skolverket 

2005). 

 De nationella proven kan bara höja en elevs betyg, aldrig sänka (undantag finns). Om 

läraren gjort en bedömning av eleven utifrån tidigare bedömningsunderlag står den 

alltså fast, såvida inte provresultatet är mycket bättre (ibid). 

 

Inför de nationella proven delar lärare ofta ut gamla prov för att eleverna skall få öva sig på 

dem. Motivet till detta är att eleverna skall få bekanta sig med typen av uppgifter och att de på 

så vis inte skall bli lika nervösa när de sedan skall skriva det riktiga provet. Åsikterna om det-

ta är skilda, men de flesta lärarna tillämpar principen (Skolverket 2005).  

De flesta elever uppskattar också denna sorts förberedelser. En elev uttrycker det: 

 
Och sen när vi får det riktiga provet har vi fördel av det (…) Så vi vet ungefär vad som 

kommer på provet (…) Samma uppgifter fast olika tal. 

 

(Skolverket 2005:57) 

 

 

2.2.4 Statistik om prov- och kursbetyg 

Nedan följer några diagram om hur det nationella provbetyget skiljer sig från kursbetyget i 

Matematik A vårterminen år 2002, samt hur de skiljer sig åt på olika program. Ur det sista 

diagrammet kan det utläsas att det skiljer sig mest på de yrkesförberedande programmen 

(Skolverket 2004a). 

 

 

Ur figur 1 kan man avläsa fördelningen av prov-

betyg och kursbetyg. Det framgår att det är fler 

elever som får IG i provbetyg än vad det är som 

får det i kursbetyg. Lika många elever får G i 

provbetyg som i slutbetyg. För VG och MVG 

gäller det att fler elever får MVG i kursbetyget än 

i provbetyget. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 (Skolverket 2004a) 
2004a) 
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Diagrammet visar hur många procent-

enheter av eleverna (på varje skola, x-

axeln) som avviker i genomsnitt ett 

betygssteg, uppåt eller neråt. Som man 

kan se är kursbetyget högre än provbe-

tyget för nästan varannan elev på vissa 

skolor. Enstaka skolor ger eleverna läg-

re kurs- än provbetyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 föreställer ett liknande diagram som det i figur 2. Skillnaden är att här är uppdelning-

en gjord efter program och inte efter skolor. Om man räknar ES och MP till de teoretiska pro-

grammen, kan man se att skillnaderna är störst för de yrkesinriktade programmen.  

En förklaring till förkortningarna följer nedan. 

Naturbruksprogrammet (NP), Hantverksprogrammet (HV), Livsmedelsprogrammet (LP), 

Omvårdnadsprogrammet (OP), Handels- och administrationsprogrammet (HP), Fordonspro-

grammet (FP), Hotell- och restaurangprogrammet (HR), Barn- och fritidsprogrammet (BF), 

Energiprogrammet (EN), Elprogrammet (EC), Byggprogrammet (BP), Industriprogrammet 

(IP), Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), Estetiska programmet (ES), Medieprogrammet 

(MP), Teknikprogrammet (TE) och Naturvetenskapsprogrammet (NV). 

Figur 2 (Skolverket 2004a) 

Figur 3 (Skolverket 2004a) 
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2.3 Betygsättningen enligt Skolverket 

 

Avsnittet är inte på något vis tänkt att ge en fullständig bild av betygsättning, utan enbart en 

liten inblick i hur det går till i allmänhet. Därför kommer t.ex. inga ”specialfall” att tas upp. 

De nationella proven skall som tidigare har nämnts, vara till hjälp vid betygsättningen. 

Men, som också redan har nämnts (se Skolverket 2005), är de inte utformade för att testa hela 

kursen. Vad skall då tas i beaktning och vilka regler finns vid betygsättningen? I Lpf 94 kan 

man läsa: 

 

Läraren skall 

 fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och fram-

gångar i studierna, 

 i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan samverka med hemmen och informera 

om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling och 

 redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker. 

 

Läraren skall vid betygsättningen 

 utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 

kursplanen, 

 beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den 

aktuella undervisningen, 

 beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och 

 göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen. 

 

(Lpf 94 kap 2.5) 

 

Till att börja med bör det nämnas att läroplanerna innehåller mål att sträva mot och mål att 

uppnå. De sistnämnda anger en kunskapsnivå som eleverna skall uppnå. I grundskolan anger 

de kravet för betyget G, men i gymnasieskolan preciseras de med hjälp av betygskriterier 

(Skolverket 2004b). 

Det framgår tydligt att det är de nationellt fastställda målen som skall ligga till grund för 

bedömningen av eleven. Kunskaperna i kursen är det som skall bedömas, inte flit, närvaro, 

uppförande med mera (Skolverket 2004b). Bedömningen skall sedan grundas på flera olika 

bedömningsformer, som t.ex. muntliga och skriftliga, och vid flera tillfällen och på alla kur-

sens moment. Inte ens de nationella proven kan ligga som grund för hela bedömningen i en 

kurs (ibid). 

Det är lärarens ansvar att se till att det stoff och de arbetssätt som eleverna och läraren har 

kommit överens om sedan leder fram till att eleverna uppnår målen. Dessutom ansvarar lära-

ren för att eleverna får möjligheter att bli bedömda (Skolverket 2004b). 

Under hela kursens gång skall läraren informera eleven om dennes utvecklingsbehov. På 

det viset kommer eleven att vara väl införstådd med det betyg som läraren ämnar sätta när 

kursen är slut. Utvecklingssamtalet är en del av denna fortlöpande information. Eleven skall 

också ha fått förklarat för sig på vilka grunder betygsättningen sker (Skolverket 2004b). 

I Skolverkets föreskrifter (2000:134) kan man läsa hur betygskriterierna skall tillämpas 

vid betygsättning: 
 

1 § I SKOLFS 2000:2-133 finns kursplaner och betygskriterier för nationellt fastställda 

kurser i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning. Vid tillämpning av be-

tygskriterierna gäller vad som sägs i 2-4 §§. 

2 § För att erhålla ett betyg skall, om inte annat framgår av 3-4 §§, eleven ha kunskaper 

enligt samtliga kriterier som gäller för betyget. Betygskriterierna för betyget Väl god-

känd anger vilka kunskaper som fordras utöver dem som fordras för betyget Godkänd. 
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Betygskriterierna för Mycket väl godkänd anger vilka kunskaper som fordras utöver 

dem som fordras för Väl godkänd. 

3 § För betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd gäller att särskilt väl utvecklad 

förmåga avseende något eller några kriterier kan väga upp brister avseende ett eller ett 

par andra kriterier. De krav som gäller för Godkänd skall dock alltid vara uppfyllda, 

om inte sådana särskilda skäl som anges i 4 § föreligger. 

4 § För samtliga betygssteg gäller att om särskilda skäl föreligger kan läraren bortse 

från enstaka kriterier. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra personliga 

förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för eleven att 

uppfylla kraven för ett visst kriterium. De kriterier som rör säkerhet och de som hän-

visar till andra myndigheters föreskrifter skall dock alltid uppfyllas. 

 

(Skolverket 2004b:62f) 

 

Intressant och som antagligen inte (författarens uppfattning) alla lärare tänker på är att alla 

kriterierna måste vara uppfyllda för att erhålla betyget som de specificerar. En styrka hos ele-

ven i ett visst område kan dock väga upp en svaghet inom ett annat. Detta gäller dock enbart 

för betygen VG och MVG, kriterierna för G måste alltid vara uppfyllda (Skolverket 2004b). 



 13 

3 Metod 
 

 

3.1 Undersökningarna i korthet 

 

Som underlag använde jag mig av ett gammalt nationellt MaC-prov (www.skolverket.se), där 

det redan fanns en färdig bedömningsmall. Utifrån det provet fick några verksamma lärare 

göra en egen bedömningsmall, oberoende av Skolverkets. Lärarna fick inte se den riktiga mal-

len. Nio lärare blev tillfrågade, men endast tre var villiga att ta sig an denna ”meruppgift”. 

I lärarnas mallar skulle följande finnas med; poängsättning för varje uppgift enligt 

G/VG/¤ (lärarna fick endast veta maxpoängen på varje uppgift men inte hur fördelningen såg 

ut), vad som skall ge poäng, vilka kvalitéer som mäts på vilka uppgifter och hur betygsskalan 

skall se ut (se utförligare instruktioner i bilaga 1).  

En kort intervju över telefon hölls dessutom med varje lärare. I den frågade jag dem vad 

som spelade in på kursbetyget, om de hade några speciella förberedelser inför de nationella 

proven och hur eleverna informerades om deras utvecklingsbehov. Utifrån detta fick sedan 

lärarna prata fritt.  

Jag frågade också lärarna, via email, vilken kategori de tyckte sig tillhöra av de tre som 

presenteras på sidan 6.  

Därefter startade arbetet med att analysera de olika bedömningsmallarna och intervjuerna 

och se om de skiljde sig från Skolverkets bedömningsmall och från betygskriteriernas riktlin-

jer.  

 

 

3.2 Diskussion av undersökningarna 

 

Undersökningarna jag gjorde var kvalitativa undersökningar. Med det menas att man utgår 

från öppna frågeställningar. På det viset får de medverkande större möjligheter att svara som 

de vill och inte utifrån färdiga svarsalternativ. Metoden innebär att de medverkande får förkla-

ra hur de resonerar och varför de tycker som de gör (Bryman 2002).  

Undersökningen och intervjuerna kan inte ge en helhetsbild av betygsättning eller betygs-

inflation eftersom endast tre personer har deltagit. 

Att göra denna kvalitativa undersökning innebar en stor uppoffring av de lärare som 

ställde upp. Självklart behövde de inte göra en lika omfattande mall som Skolverket gör till de 

nationella proven, men det krävdes ändå mycket arbete. Jag kontaktade Skolverket och fråga-

de om de kunde tänka sig att göra en bedömningsmall till ett av mig konstruerat prov. De ville 

de inte göra och därför använde jag mig av ett nationellt prov istället, som redan hade en fär-

dig mall. 

Tanken var att några fler lärare skulle medverka i undersökningen, men på grund av att 

de var inne i en period med mycket rättning av nationella prov var det inte så många som 

kunde ta sig den tid det krävdes för att medverka. Intervjuer i större skala skulle ha gjorts om 

tid funnits för det. Tyvärr hade lärarna inte möjlighet att göra färdigt sina mallar innan nyåret, 

vilket gjorde det omöjligt för mig att genomföra dem på något annat sätt än över telefon.  

Urvalet av lärarna är inte på något vis ”strategiskt” gjort. Jag fick helt enkelt vända mig 

till dem jag på något sätt har haft tidigare kontakt med genom skolgång, VFU med mera, och 

be dem ställa upp. Lärarna som har medverkat är alla män och har varit verksamma matema-

tiklärare i olika många antal år. I nuläget finns de på teoretiska program. Lärare 1 har arbetat i 

snart fem år på gymnasienivå. Lärare 2 har arbetat mestadels på gymnasiet, men även lite på 

grundskolan och komvux. Han har varit verksam i över 20 år. Lärare 3 har varit ett fåtal år på 

grundskolan och resterande på gymnasieskolan. Han har varit verksam i över 30 år.  
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Att alla lärare var män har förmodligen inte spelat in på resultatet. Däremot kunde det 

kanske ha sett lite annorlunda ut om några lärare från de yrkesinriktade programmen hade 

deltagit, vilket inte var fallet.  
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4 Resultat och analys 
 

 

4.1 Introduktion 

 

I följande avsnitt kommer jag att presentera uppgifterna i det nationella prov jag har använt 

mig av, uppgift för uppgift. Den officiella poängfördelningen finns angiven i varje uppgift. 

Poängen som presenteras i den löpande texten har likadan framställning, om inte annat fram-

går.  

Efter varje uppgift presenteras de tre lärarnas bedömningar av uppgiften och resultatet 

analyseras till viss del. När samtliga uppgifter har presenterats följer en utförligare analys av 

betygsgränserna som Skolverket och lärarna har bestämt. Dessutom analyseras de intervjuer 

som hölls med lärarna angående helhetsbedömningen av kursen. 

Uppgifterna 1-6 tillhör provdelen 1 som måste utföras utan miniräknare. Uppgifterna där-

efter tillhör del 2, där det är tillåtet att använda sig av miniräknaren. Under hela provet har 

eleverna också tillgång till ett formelblad. Några lösningar till uppgifterna i provet kommer 

inte att visas. 

Betygskriterierna för MA1203 kan läsas i sin helhet i bilaga 2. Ibland används citat och 

om ingen källa anges eller är det härifrån det citeras. 

 

4.1.1 Uppgift 1 

 
 

Samtliga var överens om att detta är en standarduppgift och poängen skall vara enligt den 

officiella mallen som endast kräver rätt svar. Ett av betygskriterierna för betyget G är just 

förmågan att lösa enstegsproblem. 

 

 Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för 

att formulera och lösa problem i ett steg. 

 

 

4.1.2 Uppgift 2 

 

 

Även här tyckte alla tre att endast G-poäng skall delas ut. Ett poäng för korrekt derivering och 

ett poäng för korrekt uträknad x-koordinat. En lärare föreslog teckenstudium som motivering 

till minimipunkten. 
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4.1.3 Uppgift 3 

 

 

Skolverket och lärarna var överens, ett poäng för korrekt svar. 

 

4.1.4 Uppgift 4 

 

 

Skolverket och lärarna var överens även här, ett poäng för korrekt svar. 

 

4.1.5 Uppgift 5 

 
 

Skolverket vill ha poängfördelningen 0/3 här, ett poäng för bestämningen av derivatans noll-

ställen, ett poäng för bestämningen av funktionens minsta värde och ett poäng för en mo-

tivering varför det är funktionens minsta värde.  

Lärarna fördelade poängen enligt 1/2. Två tyckte att deriveringen skulle ge ett G-poäng, 

nollställena ett VG-poäng och korrekt bestämning av minsta värdet med motivering, ett VG-

poäng. En motivering som lärarna gärna ville se var ett teckenstudium. Den tredje läraren 

ville ge poäng för precis samma saker som Skolverket men med skillnaden att bestämningen 

av nollställena enbart skulle ge ett G-poäng.  

En av lärarna tyckte att terrasspunkten borde redovisas. 

Denna uppgift består av flera steg där man måste ha förståelse för vilka matematiska red-

skap man måste ta till. Detta gör uppgiften till en VG-uppgift.  



 17 

Skolverket och den sistnämnde läraren har gett olika sorts poäng men för samma saker. 

Att bestämma nollställena för funktionen är ett flerstegsproblem. De andra två lärarna har gett 

betyg enbart för att utföra en korrekt derivering av funktionen, vilket är ett enstegsproblem. 

 

4.1.6 Uppgift 6 

 
 

I a-uppgiften vill Skolverket ha en redovisad godtagbar förklaring, t.ex. eleven indikerar att 

derivatan motsvaras av grafens lutning. Två av lärarna ville ha samma svar men gav bara ett 

G-poäng för detta. C-kursen handlar mest om derivata och de anser därför att detta är baskun-

skaper.  

I b-uppgiften ger en godtagbar ansats till förklaring ett VG-poäng. En godtagbar förklar-

ing med ord eller matematiska symboler, som t.ex. bygger på ett specialfall ger ytterligare ett 

VG-poäng. För att få ¤ skall eleven visa en godtagbar förklaring med ord eller matematiska 

symboler som bygger på det generella fallet.  

Alla tre lärarna var överens med Skolverket om vad som krävdes för att få de två sista 

VG-poängen. Endast en hade samma bedömning som Skolverket även i a-uppgiften. 

Man skall inte glömma bort att eleverna har tillgång till ett formelblad där bland annat de-

rivatans definition finns med. I betygskriterierna kan man under ”mål som eleverna skall ha 

uppnått efter avslutad kurs” bland annat läsa att eleven skall: 

 
 kunna förklara, åskådliggöra och använda begreppen ändringskvot och derivata för 

en funktion samt använda dessa för att beskriva egenskaper hos funktionen och 

dess graf 

 

Detta är ett uppnåendemål och alltså ett mål för G. Frågan är om uppgiften just i detta fall 

sträcker sig utom ramen för G på grund av att det är ett specialfall? 

Filipsson och Thunberg tog bland annat upp problemet med att högskolan har mycket 

högre krav på att studenterna skall kunna formler utantill, än vad man har på gymnasiet. Till 

denna uppgift har eleverna ett formelblad till hjälp, vilket de antagligen inte hade fått ha på 

högskolan. 
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4.1.7 Uppgift 7 

 
 

Alla är här överens. En godtagbar redovisad lösning med korrekt svar och enhet krävs. 

 

4.1.8 Uppgift 8 

 
 

Två av lärarna var överens med Skolverket som säger att man först skall formulera en fråga 

som kan lösas med hjälp av ekvationen och sedan skall ekvationen lösas korrekt och ett god-

tagbart svar skall ges. 

Den tredje läraren var ute efter samma svar, men ville endast ge ett G-poäng för lös-

ningen av ekvationen. De andra momenten gavs VG-poäng. Under ”mål som eleverna skall 

ha uppnått efter avslutad kurs” kan man läsa att eleven skall: 

 
 kunna tolka och använda logaritmer och potenser med reella exponenter samt kun-

na tillämpa dessa vid problemlösning 

 

Detta är även det ett uppnåendemål och därför ett kriterium för G. 
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4.1.9 Uppgift 9 

 
 

En korrekt utveckling av parenteserna ger ett poäng och en korrekt utförd förenkling (av det 

man fått fram i utvecklingen av parenteserna) ger ett poäng. Två av lärarna höll med om detta. 

En tyckte att om det mesta hade utförts korrekt skulle ett G-poäng delas ut och om dessutom 

svaret var rätt skulle även ett VG-poäng ges.  

Uppgiften är en repetitionsuppgift från tidigare kurser. Under ”mål som eleverna skall ha 

uppnått efter avslutad kurs” kan man läsa att eleven skall: 

 
 kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för till-

lämpningar och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp 

och metoder som ingår i tidigare kurser 

 

 

4.1.10 Uppgift 10 

 
 

Skolverket menar att eleven skall ha identifierat Anders och Carinas fel (1-2 G) med godtag-

bara motiveringar t.ex. ”Anders har utvecklat parentesen fel och Carina har förkortat fel på 
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slutet” (1 VG). Samtliga lärare har precis samma resonemang, dock vill en av dem enbart dela 

ut G-poäng. 

Precis som i föregående uppgift är detta en uppgift som innefattar matematik (algebra) 

som har blivit väl genomarbetad i tidigare kurser. Det handlar i detta fall om att förenkla nå-

got som liknar en differenskvot. Enligt betygskriterierna är detta alltså en G-uppgift.  

 

4.1.11 Uppgift 11 

 
 

Alla var överens om att i a behövdes enbart ett korrekt svar med korrekt enhet anges, för att 

erhålla poängen.  

I b vill man ha en godtagbar lösning (men Skolverket säger inget om en korrekt enhet). 

En lärare vill dela ut ett VG-poäng för b-uppgiften.  

I c är alla överens om att en godtagbar förklaring krävs. Man kan antingen förklara med 

ord eller med enhet vad innebörden skall vara. 

I d kom det fram olika förslag från samtliga. Skolverket vill enbart ha G-poäng och det 

för en godtagbart redovisad lösning. En av lärarna specificerade det lite mer och sa att för 

uppställd ekvation skulle ett poäng ges och för korrekt löst ekvation och sedan ett korrekt svar 

ytterligare ett poäng. De andra två lärarna hade samma krav men gav andra poäng. En gav G-

poäng för uppställningen och VG-poäng för lösningen. Den tredje gav VG-poäng för båda 

momenten. Under ”mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs” kan man läsa att 

eleven skall: 

 
 kunna tolka och använda logaritmer och potenser med reella exponenter samt kun-

na tillämpa dessa vid problemlösning 

 

Betygskriterierna säger inget om att man skall ha kännedom om exponentialfunktioner. I upp-

giften i fråga krävs det att man använder sig av logaritmer för att lösa ekvationen. Det mo-

mentet är då, enligt kriterierna, ett moment för G. 
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4.1.12 Uppgift 12 

 
 

Skolverket ger ett eller två G-poäng för att bestämma f ′(0,6) på ett godtagbart sätt och ett VG-

poäng för att bestämma det på ytterligare ett sätt. Alla lärarna hade precis samma bedömning, 

men dessutom hade en av dem ett alternativt sätt. I det kunde man få poäng enligt 1/2/¤. För 

att erhålla poängen skulle eleven då ha kommit fram till en godtagbar lösning och för att få 

VG-poäng med ¤, skulle eleven ha använt sig av derivatans definition.  

Under ”mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs” kan man läsa att eleven 

skall:  

 
 kunna förklara, åskådliggöra och använda begreppen ändringskvot och derivata för 

en funktion samt använda dessa för att beskriva egenskaper hos funktionen och 

dess graf 

 kunna dra slutsatser om en funktions derivata och uppskatta derivatans värde nu-

meriskt då funktionen är given genom sin graf 
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4.1.13 Uppgift 13 

 
 

I både a och b vill Skolverket ha en godtagbar ansats för ett poäng och en godtagbar lösning 

med svar för ytterligare ett poäng.  

Alla lärarna bedömde samma saker men gav olika poäng. En hade precis samma poäng-

sättning som Skolverket. En annan gav endast G-poäng på a-uppgiften och VG-poäng på b-

uppgiften. Den tredje gav G-poäng för uppställningen i både a och b, men VG-poäng om 

dessutom uträkningen med svar var korrekt. Den tredje uttryckte sig så här: 
 

Förändringsfaktorn skall kunna hanteras i C-kursen och jag bedömer det på G-nivå, 

medan lösningarna, speciellt b-uppgiften, upplevs som något svårare. B-uppgiftens 

lösning är hög kvalité, kanske ¤.  

 

Under ”mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs” kan man läsa att eleven skall: 

 
 kunna tolka och använda logaritmer och potenser med reella exponenter samt kun-

na tillämpa dessa vid problemlösning 

 kunna ställa upp, förenkla och använda uttryck med polynom samt beskriva och 

använda egenskaper hos några polynomfunktioner och potensfunktioner 
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4.1.14 Uppgift 14 

 
 

Skolverket vill ha en godtagbar ansats och att eleven skall beräkna t.ex. funktionens största 

möjliga värde för ett poäng och att alla möjliga värden för funktionen skall anges för två po-

äng. 

Lärarna hade nästan samma syn på bedömningen. Två av dem ville också ge de elever, 

som har löst uppgiften fullständigt med goda motiveringar, en ¤. Läraren som inte gav en ¤ 

uttrycker sig så här: 

 
Kräver god förståelse för derivatans innebörd och vad intervallet ger oss. Även denna 

uppgift indikerar hög kvalitet på förståelsen för kursinnehållet. 

 

För att lösa denna uppgift måste man ha en god förståelse för derivata, precis som läraren 

ovan uttrycker sig. Under ”mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs” kan man 

läsa att eleven skall: 

 
 kunna använda sambandet mellan en funktions graf och dess derivata i olika till-

lämpade sammanhang med och utan grafritande hjälpmedel. 

 

Frågan är om denna typ av uppgift kan sorteras in under detta kriterium. 

 

4.1.15 Uppgift 15 

I grova drag består uppgiften av fyra deluppgifter med den totala poängfördelningen enligt 

3/4/¤ (för uppgift 15 i sin helhet, se www.skolverket.se). Till hjälp vid bedömningen finns en 

matris och exempel på elevlösningar. Skolverket bedömer tre olika aspekter; metodval och 

genomförande, matematiskt resonemang och redovisning och matematiskt språk. Detta står 

förklarat för eleverna i början av uppgiften.  

Lärarna har dock inte gjort vare sig någon matris eller elevexempel, men de har gett 

kommentarer till hur de tycker att poängen skall fördelas. 

Två hade samma poängfördelning som Skolverket och en tyckte fördelningen skulle vara 

4/3/¤. Den sistnämnde visade endast rent generellt hur poängen skulle sättas, men kommen-

terade även aspektbedömningen: 

 
I aspektbedömning är naturligtvis alla tre aspekterna viktiga. Jag tycker dock att ”Re-

dovisning och matematiskt språk” är en fundamental grund och borde specialtränas. 

Detta borde göras redan i grundskolan och inleda Ma-kurserna i gymnasiet. Jag har 

själv provat detta med gott resultat. 

 

I stort sett är lärarna överens med Skolverket hur poängen skall sättas. Uppgiften kommer 

därför inte att analyseras så djupt.  

En lärare tycker inte om den på grund av att den kan tolkas så olika från lärare till lärare. 

I denna undersökning har den dock tolkats på ett likartat sätt av alla tre och det utan bedöm-



 24 

ningsmatrisens stöd. För att bedömningen skall bli så rättvis och likvärdig som möjligt, är det 

viktigt att lärarna samtalar om hur de skall tolka bedömningsanvisningarna. Skolverket vill ju 

(se Skolverket 2004b) uppmuntra till det kollegiala samtalet.  

Uppgiften kräver en fördjupad förståelse för derivata. Beroende på hur väl eleven har för-

stått området, desto bättre presterar han/hon. Betygskriterierna bedömer hur långt eleven har 

kommit i sin utveckling och i denna uppgift har eleven verkligen möjlighet att visa sina kva-

litéer. Lärarna anser därför att det är helheten och hur väl det matematiska språket används, 

som avgör om en ¤ skall delas ut eller ej. 

 

 

4.2 Betygsgränserna 

 

Maxpoängen på provet är 42 poäng + 2 ¤. Av dessa är 23 VG-poäng. Först följer Skolverkets 

betygsgränser och därefter lärarnas. De undre betygsgränserna är: 

 

Skolverket 

 

Godkänd: 12 poäng 

Väl godkänd:  24 poäng varav minst 6 VG-poäng 

Mycket väl godkänd:  Kraven för VG skall vara väl uppfyllda. Dessutom kommer läraren 

att ta hänsyn till hur väl ¤-uppgifterna löses. 

 

Lärare 1 fick ihop 16 VG-poäng och 2-3 ¤. 

 

Godkänd:  15 poäng 

Väl godkänd:  25 poäng varav minst 7 VG-poäng 

Mycket väl godkänd:  30 poäng varav minst 10 VG-poäng, samt någon av ¤-uppgifterna. 

 

Lärare 2 fick ihop 20 VG-poäng och 3 ¤. 

 

Godkänd:  14 poäng 

Väl godkänd:  25 poäng varav minst 8 VG-poäng 

Mycket väl godkänd:  25 poäng varav minst 14 VG-poäng, samt en ¤-uppgift. 

 

Lärare 3 fick ihop 17 VG-poäng och 3 ¤. 

 

Godkänd:  12 poäng 

Väl godkänd:  24 poäng varav minst 7 VG-poäng 

Mycket väl godkänd:  36 poäng varav minst 13 VG-poäng, samt några av ¤-uppgifterna. 

 

4.2.1 Utförligare analys av resultatet och betygsgränserna 

De nationella proven är mycket väl genomarbetade. Det gäller även bedömningsanvisningarna 

som lärarna får till provet. I dem står det vad som skall ge poäng och hur betygsgränserna 

skall sättas med mera. Allt för att bedömningen skall bli så likvärdig som möjligt i hela lan-

det. Självklart, som framgick tidigare, förekommer det ändå att den inte alltid blir det. Genom 

kollegiala samtal i och mellan skolorna, blir bedömningen mer rättvis. Detta är också något 

som Skolverket uppmuntrar till (se Skolverket 2004b).  

Poängen för G ligger på en nivå ganska lik Skolverkets. Två av lärarna har dock satt en 

liten högre gräns, vilket stämmer väl överens med vad som framgick i Skolverkets intervjuer 
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med lärarna (se Skolverket 2005). Där menade flera lärare att G-gränsen var för lågt satt. Vid 

flertalet tillfällen har jag samtalat med lärare jag träffat i fältet om detta, och de menar att det 

är mycket svårt för en elev med ett svagt G att klara av nästkommande kurs. Det menar även 

att det blir extremt svårt för dem att klara av vidare matematiska studier med de knappa för-

kunskaper som ett G faktiskt innebär. I ovan nämnda undersökning (Skolverket 2005) tyckte 

flera lärare att ”ambitionsnivån för A-kursen går inte hand i hand med behörighetskraven för 

B-kursen”, vilket är direkt överförbart till C-kursen. 

VG-gränsen lärarna har angett ligger mycket nära Skolverkets faktiska gräns, endast yt-

terst lite ovanför. 

För MVG ger inte Skolverket några specifika poänggränser mer än att ” kraven för VG 

skall vara väl uppfyllda” och ”dessutom kommer läraren att ta hänsyn till hur väl ¤-uppgif-

terna löses”. Lärarna har dock satt ut gränser (eftersom de fick direktiv att göra det) och här 

skiljer det sig ganska mycket. Anmärkningsvärt är dock att alla tre har satt en högre gräns än 

vad Skolverket har gjort. Någon har till och med satt en mycket högre gräns. Frågan är hur 

man skall tolka att ” kraven för VG skall vara väl uppfyllda”? Det ligger på skolornas ansvar 

att göra detta. När jag berättade den officiella gränsen för MVG menade lärare 3 att: 

 
Får man 13 VG-poäng och någon ¤ är kraven för VG väl uppfyllda och har man fått 13 

VG-poäng har man också fått betydligt fler poäng än 24 totalt. 

 

Läraren menar här att om man har visat högre kvalitéer, så kommer det automatiskt innebära 

att man får fler totalpoäng på provet. I matematik korrelerar nämligen kvantitet och kvalitet 

väldigt starkt, enligt en lärares intervjusvar (se Skolverket 2005). 

Det var de högre betygen som ökade (se Cliffordson 2004), vilket verkar rimma illa med 

hur lärarna har satt betygsgränsen för MVG. En tolkning är att de, kanske mot sin vilja, plikt-

troget följer den officiella mallen och på det viset ger fler MVG än de har gjort på sina tidi-

gare prov. 

Ett faktum är i vilket fall som helst att man får den mest rättvisa och den mest likvärdiga 

bedömningen i de ämnen där nationella prov används, och där är även betygsinflationen minst 

(se Cliffordson 2004).  

 

 

4.3 Lärarnas helhetsbedömning på kursen 

 

I intervjuerna med lärarna frågade jag efter hur de gjorde när de skulle betygsätta hela kursen 

och hur de använde sig av de nationella proven.  Resultatet av dessa indelas på samma sätt 

som när betygen presenterades. 

 

Lärare 1 (L1) 

L1 menade att delproven på de olika momenten i kursen visst är viktiga, men att de tonas ner. 

I slutändan är det vad som eleven kan vid kursens slut som är det viktigaste. Därför spelar det 

nationella provet den största rollen vid betygsättningen. Där får eleverna chansen att visa 

framfötterna. L1 menar att det testar i stort sett alla områden i kursen, men är medveten om att 

det nationella provet inte enbart går att använda som betygsunderlag.  

Eleverna får göra nationella övningsprov en till två veckor innan provtillfället. Syftet med 

detta menar L1 är att eleverna får bekanta sig med typen av uppgifter, så att de inte kommer 

som en chock för dem när de sitter och skriver provet. 

L1 har alltid ingående samtal med sina elever efter varje delprov, där han berättar hur de 

ligger till och vad de behöver öva mer på etcetera. 

När jag frågade L1 om han tillhörde kategorin analytisk, aritmetisk eller blandad (se s.6) 

svarade han: 
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Det där var inte helt lätt Mikael. Jag tycker det finns delar i alla tre som kan stämma på 

mig. Det tiltar nog dock över mot aritmetisk även om jag vill och ibland försöker vara 

analytisk. Det får emellertid inte heller bli för mycket analytiskt, då det tenderar att gå 

att analysera fram vilket betyg som helst då, ur vilket resultat som helst. Sista kategorin 

känns igen men är jäkligt farlig om ens undervisningsgrupper är lite skeva. 

 

 

Lärare 2 (L2) 

På en 100-poängskurs har L2 oftast två delprov plus det nationella provet. Han menar att det 

är delproven som spelar in mest på slutbetyget. Det nationella provet används självklart vid 

bedömningen, men ses som vilket prov som helst. Vid tveksamheter kan det nationella provet 

spela en avgörande roll. Oftast används det till att höja ett betyg, men vid enstaka tillfällen 

inträffar också det omvända. Eleverna får också chansen att visa vad de kan på lektionerna, 

dels genom muntliga argumentationer och framme vid tavlan. Man måste kunna uttrycka sig 

både muntligt och skriftligt menar L2. 

Inför det nationella provet får eleverna bekanta sig med uppgifterna i gamla nationella 

prov. Främst vill L2 att de skall få prova på någon sistauppgift innan det riktiga provtillfället. 

De kan nämligen vara väldigt omfattande och därför är det extra viktigt att eleverna har stött 

på denna typ av uppgifter i förväg. 

Efter varje prov har L2 korta samtal med var och en av eleverna för att tala om hur de 

ligger till. 

När jag även frågade L2 om han tillhörde kategorin analytisk, aritmetisk eller blandad (se 

Skolverket 2005:124) svarade han: 

 
För min del lutar det åt kategorin "Blandad" med inslag av "Aritmetisk" i den samlade 

bedömningen. Den "Aritmetiska" metoden använder jag vid delproven som bl.a. ligger 

till grund för utvärdering, lägesrapporter och utvecklingssamtal. Den totala bedöm-

ningen görs efter den "Blandade" metoden, men betyget sätts inte efter en känsla" utan 

grundar sig på resultat och visade kunskaper. Om du är ute efter ett svar på din fråga så 

måste det bli den "Blandade". 

 

 

Lärare 3 (L3) 

Oftast har L3 två till tre delprov plus det nationella provet på en 100-poängskurs. Alla proven 

spelar in, men det nationella väger tyngst. Då gränsfall uppstår kan det spela rollen som rädd-

ningsplanka, men det kan också, i sällsynta fall, sänka en elevs betyg. Skrivningarna är i stort 

sett det enda som spelar in på betyget. L3 har ett system där han summerar alla provpoäng 

över hela kursen. Det fungerar sedan som ett redskap för att se vilket betyg eleven skall få.  

Även L3 ger eleverna gamla nationella prov som en förberedelse för det som komma 

skall. Också han tycker att det främst är sista uppgiften som behöver prepareras i förväg. 

Efter proven får eleverna ett kvitto på hur de ligger till i form av det betyg de fick på pro-

vet. Endast i tveksamma fall kan det bli fråga om diskussioner med de berörda. Ofta är det 

klassen som L3 är mentor för som han samtalar lite extra med. 

L3 fick också frågan om vilken kategori han tyckte sig tillhöra. Hans svar blev: 

 
Jag tillhör kategorin ”blandad-relativ" lärare även om jag inte väger in närvaro, attityd 

och lektionsaktivitet speciellt mycket i betygssättandet. 
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4.3.1 Analys av lärarnas helhetsbedömning 

Enligt Lpf 94 (se kap 2.5) skall läraren vid betygsättningen: 

 
 utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 

kursplanen, 

 beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den 

aktuella undervisningen, 

 beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och 

 göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen. 

 

L1 och L3 har ganska snarlik syn på hur hela kursen skall bedömas. De har insett att det na-

tionella provet inte ensamt kan ligga som grund för betygsättningen. Eftersom det är ett slut-

prov och testar stora delar av kursen, måste det själklart väga tungt, precis som de två menar. 

För det mesta har man som lärare dock redan testat hela kursens innehåll (i alla fall det mesta 

av det) i de olika delproven. Därför bör även de proven ha stor betydelse. 

Betygskriterierna talar om vad eleverna skall kunna och att de skall kunna det ”efter av-

slutad kurs”. Det är nog anledningen till att många lärare låter det nationella provet väga så 

tungt. Det är ju trots allt det sista man gör innan kursen avslutas.  

Vid betygsättningen skall man som lärare se även till hur eleverna hanterar matematiken 

muntligt. Detta är något som L1 inte sa något om. L3 däremot, menade att det så gott som 

enbart var de skriftliga proven som låg till grund för betygsättningen. Här finns alltså ett re-

gelbrott mot styrdokumenten. Kanske är det oftast på det viset att om man kan uttrycka sig 

skriftligt på ett bra sätt i matematik, kan man det kanske muntligt också. Det handlar om för-

ståelse. Själklart kan det finnas fall med lässvårigheter etcetera, där man kan konstatera att en 

elev är mycket duktigare än vad han/hon ger uttryck för i sin skriftliga redovisning. 

Vad det gäller den muntliga biten skiljer sig L2 lite från de andra två. Detta är något som 

han väger in i helhetsbedömningen (eventuellt gör L1 också det, men han nämnde ingenting 

om det). L2 skiljer sig också åt på det viset att han ser på det nationella provet som vilket prov 

som helst. Ofta låter han det spela en vågmästarroll när någon ligger på gränsen mellan två 

betyg. Detta är ett aritmetiskt inslag (se Skolverket 2005:124), själv säger han att han lutar 

mest åt kategorin blandad-relativ. L2 har dock sagt att han inte sätter betyg ”efter känsla” utan 

att betygsättningen grundar sig på ”resultat och visade kunskaper”. Närvaro och flit på lektio-

nerna är inget som skall vara betygsgrundande, vilket L2 inte nämner. Däremot säger han att 

de kunskaper som eleverna visar på olika sätt på lektionerna, skall räknas in i betyget. Detta är 

helt korrekt. L3 placerar sig själv i samma fack som L2, men säger att han (också helt korrekt) 

”inte väger in närvaro, attityd och lektionsaktivitet speciellt mycket i betygssättandet”. 

Det man vill eftersträva är att uppnå det analytiska sättet att sätta betyg. I matematik är 

det dock inte alltid så enkelt. Kvantitet och kvalitet ligger, enligt vad som tidigare har fram-

kommit, väldigt nära varandra. Om proven är välkonstruerade och prövar olika kunskapsnivå-

er, vilket absolut är fallet med de nationella proven, kommer provpoängen avslöja på vilken 

nivå eleven befinner sig (enligt L3). 

Angående den fortlöpande informationen om elevernas utvecklingsbehov till eleverna, 

kan jag bara konstatera att lärarna utövar denna praxis, någon i större och någon i mindre ut-

sträckning. 

Samtliga ger eleverna övningsprov och menar att de gör detta för att eleverna skall få en 

förberedelse på typen av uppgifter som förekommer på det nationella provet. Kan det vara så 

att man vill ”hjälpa eleverna till ett bättre betyg”? 

 

Avslutningsvis i detta kapitel; det yttersta ansvaret ligger på läraren då det gäller att eleverna 

skall få möjligheter att bli bedömda. Ansvaret ligger också på läraren då det gäller att se till 
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att, det stoff och de arbetssätt som eleverna och läraren har kommit överens om, verkligen 

leder fram till att eleverna uppnår de bestämda målen (Skolverket 2004b).  
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5 Slutdiskussion 
 

 

Ett av syftena med detta arbete var att ta reda på hur betygsättning går till. Detta undersöktes 

med hjälp av att titta på hur lärare och Skolverket skiljer sig åt i att bedöma prov. Dessutom 

undersöktes hur lärare sätter betyg på en hel kurs. Allting jämfördes med gällande styrdoku-

ment. Det andra syftet var att ta reda på om studenternas betyg speglar deras kunskaper.  

Arbetet har sedan bedrivits utifrån följande frågeställningar: 

 

 Sätter lärare betyg som strider mot betygskriterierna? 

 Hur skiljer sig Skolverkets och lärarnas bedömning? 

 Har studenterna de kunskaper som betygen återger? 

 

Som svar på första frågan skulle jag vilja påstå att de till viss del gör det. Enligt mina tolk-

ningar av styrdokumenten stoppar lärarna in vissa uppgifter i fel fack. Självklart är detta 

mycket svårtolkat, men jag anser att vissa uppgifter som de anser vara av VG-kvalité, egentli-

gen bara är G-uppgifter. Någon gång inträffade också det omvända. Jag anser också att även 

Skolverket har gjort samma felbedömning vid ett par tillfällen, men det är som sagt min tolk-

ning. 

För övrigt tycker jag att lärarna har koll på hur betygen skall sättas. De vet att de natio-

nella proven inte ensamt kan ligga som grund för bedömningen av en hel kurs. Olika aspekter 

måste tas med i bedömningen. Till viss del är de kvar i det gamla relativa betygsystemet, vil-

ket inte är så anmärkningsvärt. Som sagt: ”kvantitet och kvalitet korrelerar så starkt i matema-

tik”. På grund av att proven är så välkonstruerad och prövar olika kunskapsnivåer, kommer 

provpoängen att avslöja vilket betyg eleven bör få. Enligt min åsikt, och lärarnas enligt vad 

som framkom i undersökningen, ligger Skolverkets betygsgränser dock aningen lågt. 

I arbetet med den andra frågan framgick det att lärarna hade strängare krav än Skolverket. 

Detta verkar ju inte stämma med att gymnasieskolan är utsatt för en betydande betygs-

inflation. Kan det möjligen vara så att Skolverket har för låga krav och det på grund av det 

innebär att eleverna får för höga betyg? Personligen tycker jag att det känns fel att man för 

MVG (vårt högsta betyg!) bara behöver få strax över 50 % av den totala provpoängen. Frågan 

är vad man lägger i tolkningen av ”Kraven för VG skall vara väl uppfyllda” och av ”Dess-

utom kommer läraren att ta hänsyn till hur väl ¤-uppgifterna löses”? Det kanske är så att om 

man har fått någon ¤, så har man också fått betydligt mer än 50 % av totalpoängen. 

Som jag nämnde i tidigare avsnitt är det många lärare som tycker att G-gränsen är för låg. 

Det är inte mycket kunskaper som krävs för att klara av ett G. Jag tror att det är i stort sett 

omöjligt för en elev med betyget G i samtliga matematikkurser, att klara av en matematik-

inriktad utbildning på en högskola. 

 Det känns lite riskabelt att anklaga Skolverket för att ha gjort felaktiga tolkningar. Det är 

ju trots allt de som är alla lärares rättesnöre. Min åsikt är att deras krav ibland är för låga, men 

det är inte säkert att jag har rätt. Det hade varit intressant att få se vidare studier inom ämnet.  

Enbart genom de undersökningar som jag har gjort, kan man inte svara på frågeställning-

ens sista fråga. Då hade jag behövt göra liknande undersökningar som presenterades i kapitel 

2.1. Utifrån vad jag fick fram i det kapitlet skulle jag ändå vilja besvara sista frågan med att; 

nej det har de inte. I alla fall inte alla, men självklart finns det undantag. I hur stor utsträck-

ning vi har betygsinflationen, kan inte jag svara på. Det hade dock varit intressant att få läsa 

om fortsatta studier inom området.  

En av anledningarna till att förkunskaperna inför högskolestudier ofta är bristfälliga, kan 

bero på det faktum att bytet av betygsystem kan ha medfört en kvalitativ sänkning av behö-

righeten. Det hade därför varit intressant att se hur samma nationella prov hade bedömts med 
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det gamla relativa betygsystemet. Troligen hade ett svagt G bedömts med sifferbetyget 2, men 

jag säger inte att det är så utan lämnar frågan öppen att utredas. 

 

Jag skulle vilja påstå att slutsatserna jag har kommit fram till i denna rapport skulle kunna 

appliceras på alla matematikkurserna (möjligen A-kursen undantagen). Däremot skulle jag 

inte vilja påstå att de kan ses som absoluta. Eftersom enbart tre lärare har deltagit i mina un-

dersökningar kan inte deras åsikter ses som allmängiltiga för hela (den matematiska) lärarkå-

ren. 

 

Ett sätt att få en mer rättvis bedömning kanske skulle vara att konkretisera betygskriterierna 

mer. Om det i dem hade stått vilken typ av uppgifter man skulle klara för att få G/VG/MVG, 

och om det hade funnit flera typexempel i de dokumenten, hade bedömningen antagligen bli-

vit mycket mera rättvis i hela landet. Som det är nu, är det alldeles för fria tolkningsmöjlig-

heter och alla tolkar styrdokumenten olika. På skolorna skall man ju ständigt utvärdera sin 

verksamhet, kanske borde även betygskriterierna utvärderas och omarbetas lite oftare? 

 

Avslutningsvis vill jag citera Cliffordson (2004:13) när hon skriver om förslag till åtgärder: 

 
Då konsekvenserna av betygsinflation och rätten att komplettera medför allvarliga 

orättvisor och dessutom innebär stora kostnader för såväl samhället som för den en-

skilde individen behöver åtgärder vidtas. Gymnasieskolans betygskriterier behöver 

preciseras och kalibreringsinstrumenten, i form av nationella prov, behöver utvecklas 

så att betygssättningen, både över tid och mellan lärare, skolor och kommuner, blir 

mera rättvis. 
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Hej! 

 
Mikael Arnström heter jag och går nu sista terminen på lärarutbildningen i Växjö. Jag håller 

nu på med att skriva mitt examensarbete som handlar om betygsinflation. Se nedan. 

 

 

Ämnesval 

 

När min äldste storebror gick på gymnasiet introducerades vårt nuvarande betygssystem. 

Han berättade att det då var i stort sett omöjligt att få ett MVG på ett prov eller som betyg i 

en kurs. Antagligen var lärarna försiktiga med att sätta höga betyg i början. Med tiden börja-

de även det högsta betyget att delas ut. På senare tid har dock jag, och många med mig, upp-

levt att det har blivit alldeles för enkelt att få ett MVG. Man hör om att det ofta är många ele-

ver som går ut med högsta betyg i alla ämnen. Detta vållar ett problem vid urvalet av sökande 

till fortsatta studier. Ta läkarutbildningen som exempel. För att komma in där krävs det ofta 

20,0 i betyg och dessutom ett bra resultat på högskoleprovet. Om det hade varit svårare att 

uppnå det högsta betyget hade inte detta problem funnits, eller i varje fall inte varit så stort.  

Personligen anser jag att det skall vara extremt svårt att gå ut med toppbetyg och något 

som enbart de allra mest skärpta eleverna skall klara av. Statistik visar också att det är ett 

faktum att betygen har gått uppåt (Wikström 2005). Samtidigt visar undersökningar från uni-

versiteten att förkunskaperna i matematik (för att ta något exempel) hos studenterna avsevärt 

har försämrats de senaste åren (Filipsson & Thunberg 2005). Tydligen beror alltså inte be-

tygsökningen på gymnasiet på ökade kunskaper. Med detta som bakgrund vill jag därför göra 

en undersökning om betygsättning. 

 

 

Syfte och frågeställning 

 

Undersökningarna som kommer att utföras i detta arbete ämnar ta reda på hur lärare sätter 

betyg. Betygsättning och betygsinflation hör onekligen ihop, och genom att undersöka det ena 

kan man förhoppningsvis dra slutsatser även om det andra. Betyg skall sättas efter avslutad 

kurs och det är enbart våra styrdokument som talar om hur de skall sättas. Ibland tolkas dock 

dessa dokument på ett felaktigt sätt, vilket skall utredas. Undersökningarna skall därför bely-

sa huruvida en verksam lärares bedömning skiljer sig från Skolverkets och hur lärarna utför 

en helhetsbedömning av en matematikkurs.  

Ett annat syfte är att ta reda på om studenternas betyg verkligen speglar deras kunska-

per. 

Följande frågeställningar blir därför relevanta och intressanta: 

 

 Sätter lärare betyg som strider mot betygskriterierna? 

 Skiljer sig Skolverkets och lärarnas bedömning och i så fall hur? 

 Har studenterna de kunskaper som betygen återger? 

 

Arbetet kommer att avgränsas till betygsättning av ett nationellt prov i Matematik C och 

även betygsättningen av hela kursen. På grund av den avgränsningen kan man inte dra några 

direkta slutsatser om betygsättning i allmänhet (förutom i matematik), men man kan få en viss 

indikation. 
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Detta är alltså en liten bakgrund till mitt pågående arbete. Min fråga till Dig som lärare är nu 

om Du skulle vilja hjälpa mig med att få ett material att arbeta med. Din uppgift blir i så fall 

att göra en bedömningsmall till ett nationellt prov i C-kursen från år 2002 (se instruktioner) 

senare. När Du väl har gjort det är min tanke att jämföra Din mall med Skolverkets för att se 

om det är flera lärare som gör samma uppskattning och bedömning. Givetvis kommer jag inte 

att anklaga någon lärare för att sätta för höga (eller låga) betyg. Det kan ju mycket väl vara så 

att en avvikande tolkning av en uppgift är den bästa tolkningen. 
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Instruktioner för bedömningsmallen 

 

Räkna med att det kommer att ta upp till två timmar att göra mallen.  

Bedömningsmallen från Skolverket till detta prov finns på deras hemsida. För att jag ska få 

ett material som ska gå att arbeta med ber jag Dig dock att inte titta på denna eller att dis-

kutera Din mall med någon kollega. Följande skall finnas med i Din mall: 

 

Provets maxpoäng är 42 poäng. Maxpoängen på varje uppgift är given.  

 

 Ange antal poäng enligt G/VG/¤ 

 Ange vad som ger poäng på varje uppgift 

 Ange vilken kvalité som uppgiften mäter som helhet 

 Sätt ut betygsgränser för hela provet 

 

 

 

Tack på förhand för hjälpen! 

 

 

 

 

Har Du frågor är Du välkommen att maila till mig: 

m_arnstrom@hotmail.com 

mailto:m_arnstrom@hotmail.com
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MA1203 - Matematik C 
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:5 

 
Mål 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
 

Eleven skall 

 

 kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för 

tillämpningar och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana be-

grepp och metoder som ingår i tidigare kurser 

 kunna tolka och använda logaritmer och potenser med reella exponenter samt 

kunna tillämpa dessa vid problemlösning 

 kunna ställa upp, förenkla och använda uttryck med polynom samt beskriva 

och använda egenskaper hos några polynomfunktioner och potensfunktioner 

 kunna ställa upp, förenkla och använda rationella uttryck samt lösa polynom-

ekvationer av högre grad genom faktorisering 

 kunna använda matematiska modeller av olika slag, däribland även sådana 

som bygger på summan av en geometrisk talföljd 

 känna till hur datorer och grafiska räknare kan utnyttjas som hjälpmedel vid 

studier av matematiska modeller i olika tillämpade sammanhang 

 kunna förklara, åskådliggöra och använda begreppen ändringskvot och deriva-

ta för en funktion samt använda dessa för att beskriva egenskaper hos funk-

tionen och dess graf 

 kunna härleda deriveringsregler för några grundläggande potensfunktioner, 

summor av funktioner samt enkla exponentialfunktioner och i samband där-
med beskriva varför och hur talet e införs 

 kunna dra slutsatser om en funktions derivata och uppskatta derivatans värde 

numeriskt då funktionen är given genom sin graf 

 kunna använda sambandet mellan en funktions graf och dess derivata i olika 

tillämpade sammanhang med och utan grafritande hjälpmedel. 

 
Betygskriterier 
 
Kriterier för betyget Godkänd 
 

 Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångs-

sätt för att formulera och lösa problem i ett steg. 

 Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 

 Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför 

beräkningar på ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de 

tankar som kommer till uttryck. 

 Eleven skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar el-

ler bevis. 

 
Kriterier för betyget Väl godkänd 
 

 Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller och tillvä-

gagångssätt för att formulera och lösa olika typer av problem. 

 Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som 

skriftligt. 

 Eleven gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genom-

för och redovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som 

skriftligt. 
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 Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant 

sätt att det är lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck 

såväl muntligt som skriftligt. 

 Eleven visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av 

problem och använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken. 

 Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom histo-

rien och vilken betydelse den har i vår tid inom några olika områden. 

 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 
 

 Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och model-

ler vid problemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matema-

tiskt språk. 

 Eleven analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problem-

lösning och matematiska resonemang. 

 Eleven deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligt 

matematiska bevis. 

 Eleven värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer av 

matematiska problem och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och 

giltighet. 

 Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft för 

utvecklingen av vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur. 

 

Skolverket 2007-01-18 
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