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Syftet med detta arbete har varit att med avseende på kvaliteten i bedömningsprocessen 
beskriva och utvärdera ett exempel där läraren, istället för poäng, redovisar resultatet på 
skriftliga prov direkt mot kursens betygskriterier. Tolkningen av en elevs prestation leder då 
inte fram till en poängsumma, utan till vilket eller vilka kriterier läraren anser att eleven har 
uppfyllt. Syftet med detta redovisningssätt är att skapa prov som är mer naturligt kopplade 
till läroplanens kursmål och betygskriterier, för att kunna användas både vid en summativ 
och vid en formativ bedömning. 

 
En fallstudie genomfördes med två undervisningsgrupper som vid tidpunkten för studien 
läste gymnasiets A-kurs i matematik. Två prov granskades och fem elever intervjuades för 
att ge en bild av olika delar i bedömningsprocessen. Dessa delar diskuteras utifrån 
teoretiska modeller för validitet i bedömningar enligt Nyström (2004). 

 
Elevintervjuerna visar att de anser att bedömningssättet är tydligt och logiskt, men att de 
inte vet hur man tolkar betygskriterierna för att hitta strategier för sitt eget lärande. 

 
Slutsatser utifrån provgranskning och intervjuer är att bedömningssättet gör kopplingen 
mellan provresultat och betygsunderlag mer tydlig för eleverna samt mer naturlig för 
lärarens summativa bedömning av elevernas förmågor. Däremot skulle det i exemplet 
behövas tydligare kriteriebeskrivningar om bedömningen även ska bli formativ i syfte att 
hjälpa eleverna finna strategier för förbättring. Även bedömningsanvisningarna på proven i 
exemplet behöver förbättras för att inte riskera att läraren drar felaktiga slutsatser kring 
elevers förmågor. 
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1. Inledning 
”What you test is what you get” är ett allmänt vedertaget begrepp (ex. Boesen 2006 sid 5). 
 
Det som bedöms av undervisande lärare styr undervisningens innehåll, elevens motivation och 
kunskapsutveckling (Korp 2003, Virta 2004). Enligt aktuell forskning har det de senaste tre 
decennierna skett en förändring i synen på bedömning i klassrummet, så pass mycket att det talas 
om ett nytt ”provparadigm” (Korp 2003 sid 55). Detta har lett till nya utmaningar för de lärare som 
genomför klassrumsbedömningen (Korp 2003 sid 57, Skolverket 2002 sid 8). De kursplaner som 
introducerades i mitten av 1990-talet har som mål att betona processen i lärandet och elevens aktiva 
tänkande mer än resultatet (Korp 2003). Dessa kursplaner kan dock få svårt att slå igenom om 
bedömningen fokuserar på detaljkunskaper och deklarativa kunskaper (Virta 2004, Boesen 2006). 
Inom matematikämnet har bedömning i skolan ”traditionellt” sett utgjorts av poängsatta skriftliga 
prov (Skolverket 2003 sid 33, Korp 2003 sid 94). 
 
Min upplevelse efter sju år som undervisande lärare är att det på flera skolor pågår ett 
förnyelsearbete vad gäller redovisning av resultatet på skriftliga prov. För några år sedan deltog den 
skola där jag arbetar i ett projekt för likvärdig bedömning som Utbildningsförvaltningen Stockholm 
stad arrangerade för Stockholms grund- och gymnasieskolor. Vid ett tillfälle då matematiklärare 
från hela kommunen var med gjordes en handuppräckning på frågan: ”Hur många här inne 
använder poäng för att bedöma prov?”. Det visade sig att ca hälften av de närvarande skolorna 
hade slopat poängsatta prov för att istället satsa på att redovisa resultaten av bedömningen på andra 
sätt, bl.a. direkt mot betygskriterierna. Detta överrensstämmer med aktuell forskning inom 
pedagogisk bedömning. Den menar att det sker en förskjutning bl.a. från normrelaterad bedömning 
mot mål- och kriterierelaterad bedömning samt från att resultat visas i form av en totalpoäng mot 
att resultat visar på starka och svaga sidor (Lindström red 2005 sid 13). 
 
I detta arbete kommer jag att, utifrån Nyströms (2004) teorier kring validering av kvalitet i prov, 
utvärdera ett autentiskt exempel på en process där bedömningen och resultatredovisningen görs 
direkt mot betygskriterier. Nyström menar att för att en validering ska vara giltig måste man beröra 
hela bedömningsprocessen kring ett prov inklusive exempelvis provets utformning men även 
bedömningens konsekvenser. Hur kan t.ex. det praktiska bedömningsarbetet gå till vid ett prov, 
vilka uppgifter väljs ut, hur ser bedömningsanvisningarna ut och hur visas resultatet för eleverna? 
Utvärderingen av bedömningsprocessen görs genom en granskning av två prov samt intervjuer 
med elever som skrivit proven. Proven utformades, genomfördes och bedömdes på JENSEN 
gymnasium Norra i Stockholm, där man har några års erfarenhet av bedömning och redovisning av 
provresultat kopplat till betygskriterier. 
 
I Skolverkets (2003) rapport ”Lusten att lära – med fokus på matematik” är två av åtgärdsförslagen 
för att förbättra kvaliteten på matematikundervisningen: 

• Allsidig utvärdering som lyfter fram olika kvaliteter i lärandet, vilket bland annat 
innebär fler bedömningsinstrument än skriftliga poängsatta prov. 

• Adekvat återkoppling som leder eleverna vidare i lärande och förståelse 
 
I rapporten fördjupas resonemanget: 

”Enligt läroplanerna skall läraren allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling. Eleverna i de tidiga 
skolåren får ofta och på olika sätt visa och dela med sig av vad de har gjort och lärt. I framför allt 
grundskolans senare år och gymnasieskolan domineras däremot dagens matematikundervisning av diagnostiskt 
materiel, prov från läroböcker och traditionella poängsatta prov. Med ”traditionella” avses här uppgifter, ofta 
av rutinkaraktär, av samma slag som i de läroböcker som används. Svaret är rätt eller fel och vägen till svaret 
är den som läroboken eller läraren föreskriver. 
... 
Provens roll som motivationshöjande eller avskräckande faktor blir tydligare ju högre upp i skolåren man 
kommer. Proven upplevs som avgörande samtidigt som många elever inte tycks vara klara över betygskriterierna 
och heller inte över provens roll för betygssättningen. Eleverna upplever att det inte finns något utrymme för 
misslyckanden och ingen möjlighet att förbättra ett dåligt resultat. 
... 
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Att den uttalade provkulturen inom matematikundervisningen, både till form och innehåll, påverkar elevernas 
syn på kunskap och lärande i mycket hög grad är uppenbart. Det som kommer på provet är också det som är 
värt att lära sig och ägna uppmärksamhet åt. Detta var uppenbart vid granskningen, är väl belagt i forskning 
och är närmast ett trivialt påstående. Det är därför angeläget att utforma fler och vidare former för utvärdering 
som lyfter fram olika kvalitéer i elevers lärande” (Skolverket 2003, sid 33-34) 

 
Detta examensarbete förutsätter att skriftliga prov fortsatt kommer att vara starkt dominerande 
inom matematikundervisning. Jag fokuserar i min diskussion på vilka fördelar respektive nackdelar 
det finns med att undvika poängsättning utifrån ett praktiskt exempel med bedömning och 
resultatredovisning direkt mot betygskriterier. 
 
Titeln på arbetet är ”Bedömning och resultat på skriftliga prov direkt kopplade till betygskriterier - 
utopi eller det enda rätta?”. 
Med ”utopi” menar jag att bedömning direkt mot kriterier kan ställa för höga krav på de 
bedömande lärarnas förmåga att tolka kriterierna rätt. Detta kan i sin tur påverka likvärdigheten 
mellan olika lärares bedömningar. 
Med ”det enda rätta” menar jag att eftersom det inte går att se enbart utifrån ett poängresultat vilka 
betygskriterier en elev har uppfyllt på ett prov, är det kanske olämpligt att använda poäng över 
huvud taget? Det är felaktigt att basera huvuddelen av betygsunderlaget på ett genomsnittligt 
resultat från poängsatta prov. ”Det enda rätta” skulle då vara att utgå direkt från betygskriterierna 
vid all form av bedömning. 
 
År 1994 infördes läroplaner med utgångspunkt i kunskapsmål och kriterier för de olika 
betygsstegen på gymnasieskolan (Regeringen 19994). Kriterierelaterad bedömning (Korp 2003 sid 
103) ställer andra krav på bedömaren än den normrelaterade bedömning (Korp 2003 sid 104), som 
rådde innan senaste läroplansskiftet. Detta har skapat utmaningar som matematiklärare ännu inte 
löst (Korp 2003). I mitt examensarbete kommer jag att belysa problem och möjligheter med 
bedömning och resultatredovisning direkt mot betygskriterierna och förhoppningsvis ge förslag på 
hur metoden kan utvecklas. 

2. Syfte & frågeställningar 
Syftet med arbetet är att genom en fallstudie beskriva och utvärdera kvaliteten i en process där 
bedömningen och resultatpresentationen av två skriftliga prov kopplas direkt till betygskriterier. 
 
Kvaliteten bedöms utifrån Nyströms (2004) ramverk för validering av kvalitet på prov. 
 
Följande frågeställningar behandlas i arbetet: 

- Ger bedömningssättet förutsättningar för lärare att kunna ge en rättvis eller rimlig 
bedömning av elevers matematiska förståelse? 

- Hur påverkar bedömningssättet vad lärare och elever anser som viktigt i undervisningen? 
- Hur används resultatet från bedömningen och är användningen rimlig utifrån provets 

utformning? 
- Vilka sociala konsekvenser har provresultaten för t.ex. elevens självförtroende? 

 
Arbetet avgränsas till kursen Matematik A på gymnasiet i det svenska skolsystemet och behandlar 
ett sätt att bedöma och redovisa resultaten direkt mot kriterierna som är framtaget på JENSEN 
gymnasium Norra i Stockholm.  
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3. Teoretisk bakgrund 
Det har skrivits mycket inom området för bedömning i matematik. Detta arbete grundar sig på ett 
urval som bedömts som särskilt relevant. Den teoretiska bakgrunden är uppdelad i sju delar: 

• Kunskapssyn i dagens läroplaner – studerar främst matematikkursernas betygskriterier i 
gymnasieskolan närmare  

• Bedömningens syfte – går igenom bedömningens övergripande syften 
• Bedömningsprocessen – beskriver vägen från urval av uppgifter till hur eleven utvecklas 

utifrån resultatet och hur resultatet påverkar helheten (t.ex. betyget) 
• Bedömningens kvalitet – tar upp aktuell forskning inom området hur man säkerställer att 

bedömningar görs på ett så bra sätt som möjligt ur olika aspekter 
• Bedömning och resultatredovisning direkt mot betygskriterier – beskriver olika alternativ 

att genomföra bedömningen och redovisa resultatet direkt kopplat till betygskriterier 
• Bedömningsprocessen på JENSEN gymnasium Norra 
• Utgångspunkter för utvärdering av bedömningsprocessen på JENSEN gymnasium Norra 

– utifrån den teoretiska bakgrunden presenteras ett antal frågeställningar som 
utgångspunkt till analysen av studien i arbetet 

3.1 Kunskapssyn i dagens läroplaner 
Bedömning som görs i skolan ska återspegla den kunskapssyn som uttrycks i de nationella 
styrdokumenten. Kursmål och betygskriterier som styr undervisningen återfinns i kursplaner (ex. 
Skolverket 2000b). Förutom kursplanerna styrs undervisningen, och därmed bedömningen, även av 
skollag, gymnasieförordning, läroplan, ämnesplan, skolans lokala arbetsplan samt skolans lokala 
tolkningar av kursplaner. För att kunna granska prov och vilka prestationer läraren förväntar sig av 
eleverna krävs en genomlysning av kunskapssynen bakom styrdokumenten och framför allt 
matematikkursplanernas betygskriterier. 

3.1.1 Historisk tillbakablick på kunskapssynens utveckling 
Kunskapssynen som ligger till grund för dagens läroplaner kommer till stor del från den 
konstruktivistiska och sociokulturella synen på lärande och kunskap (Korp 2003). Dessa teorier 
arbetades övervägande fram under de tre sista decennierna under 1900-talet (Korp 2003 sid 63) och 
hade som främsta företrädare den schweiziske utvecklingspsykologen Jean Piaget (1896-1980) 
respektive den ryske pedagogiske teoretikern och filosofen Lev Vygotskij (1896-1934). Innan 1970-
talet rådde behaviorismen där man, enkelt uttryckt, såg en elev som ett tomt kärl som skulle fyllas 
med kunskap. I de nya teorierna är det istället eleven själv som skapar sin kunskap genom att 
utsättas för olika prövande aktiviteter själv eller tillsammans med andra. Problemlösning, reflektion 
och värdering ligger då i fokus (Korp 2003). Största skillnaden mellan kognitivismen och det 
sociokulturella perspektivet är att kognitivismen fokuserar på det som sker i hjärnan hos en individ, 
medan sociokulturella teorier beaktar yttre faktorer som social interaktion och känslor. 
Metakognitivismen, som utvecklades ur kognitivismen, handlar om individens möjligheter att skapa 
strategier för att förbättra sitt eget lärande (Korp 2003 sid 66). Alla teorierna återfinns på olika sätt i 
dagens läroplaner. 

3.1.2 Målstyrning 
Sverige har idag en målstyrd skola, vilket innebär att nationella styrande mål sätts för skolan som 
sedan ska tolkas lokalt på skolorna. Hur målen nås är delvis styrt med bl.a. garanterad 
undervisningstid, men skolorna har en hög frihetsgrad för vilka metoder och arbetssätt man 
använder. De mål som används i läroplanen Lpf94 (Regeringen 1994) är av två typer: mål att sträva 
mot samt mål att uppnå. Strävansmål styr planeringen av undervisningen (Skolverket 2006). De är inte 
direkt kopplade till mål för elevens kunskapsutveckling, utan anger i vilken riktning undervisningen 
ska ledas. Däremot spelar de stor roll i bedömning och betygssättning eftersom de pekar ut vilka 
kvaliteter som undervisningen ska riktas mot (Skolverket 2006). Exempel på strävansmål ur Lpf94 
som berör bedömningsprocessen: 
 
Skolan skall sträva mot att varje elev: 
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- tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och 
- kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i 

kursplanerna. 
(Regeringen 1994, avsnitt 2.5 Bedömning och Betyg) 

 
Här syns en tydlig koppling till metakognitiva teorier om lärande där eleven ska hitta strategier för 
sin egen utveckling. 
Under rubriken Riktlinjer anges mål att uppnå och vem som ansvarar för att de uppnås. Här står 
bl.a. att ”Läraren skall fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och 
framgångar i studierna” (Skolverket 2006). Här ser man tydligt inriktningen att bedöma för att 
motivera och utveckla snarare än för att jämföra och sortera. 
 
Ämnen styrs av ämnesplaner, som anger mål att sträva mot samt ämnets karaktär och uppbyggnad, 
och kursplaner, som anger mål att uppnå samt kriterier för betygssättning. I ämnesplanen för 
matematik står bl.a. att läsa: 
 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna 

- utvecklar sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt redovisa sina 
tankegångar muntligt och skriftligt 

- utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem på egen hand och i grupp 
bl.a. av betydelse för vald studieinriktning samt att tolka och värdera lösningarna i 
förhållande till det ursprungliga problemet 

(Skolverket 2000a) 
 
Det första målet återspeglar en sociokulturell kunskapssyn, medan det andra både kan spegla en 
kognitiv kunskapsteori utifrån problemlösningsförmåga, men även ett sociokulturellt perspektiv 
eftersom det även tas hänsyn till att förmågan ska utvecklas tillsammans med andra. 
 
Ur ämnesplanen för matematik finns vidare följande att läsa för ”Ämnets karaktär”: 
 

Matematik är en mänsklig tankekonstruktion och matematisk problemlösning är en 
skapande aktivitet. Samtidigt kräver matematiken uthållighet i tankeverksamheten och 
förståelse för att problemlösning är en process som kräver tid. Denna process skall kunna 
utvecklas i en grupp men även genom att individer reflekterar över sin egen kunskap och 
inlärning. Detta gäller även matematikämnet i skolan. 
 
Problemlösning, kommunikation, användning av matematiska modeller och matematikens 
idéhistoria är fyra viktiga aspekter av ämnet matematik som genomsyrar undervisningen 
(Skolverket 2000a) 

 
Det första stycket speglar kognitiva och metakognitiva teorier om problemlösningens karaktär och 
individens reflektion över sin egen kunskap. I det andra stycket anges även kommunikationens 
betydelse, vilket är ett uttryck för ett sociokulturellt synsätt. 
 
Kursplanerna i matematik på gymnasiet består av mål att uppnå efter avslutad kurs, samt 
betygskriterier. Mål att uppnå ändras från kurs till kurs och styr innehållet i undervisningen. 
Exempel på mål att uppnå efter avslutad kurs, från kursen Matematik A: 
 
Eleven skall 

- kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer samt lösa dem 
med för problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel 

(Skolverket 2000b) 
 
Första delen av målet skulle kunna spegla en behavioristisk kunskapssyn, med kunskaper som 
eleven ska fyllas på med under kursens gång. Många av kursernas uppnåendemål i matematik är av 
denna karaktär. Den andra delen av målet kan härledas till en mer kognitiv kunskapssyn, där elevens 
problemlösningsförmåga står i fokus. 
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3.1.3 Kunskapssyn i gymnasieskolans betygskriterier 
I 1994 års läroplanskommittés betänkande inför de nya läroplanerna delas kunskapsbegreppet in i 
fyra olika delar: Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Korp 2003). De fyra ska enligt 
betänkandet ses som integrerade hos en individ och vara olika starka sinsemellan beroende på 
individen. De fyra ska heller inte ses som hierarkiska, den ena delen av kunskap ska inte ses som 
”bättre” än den andra enligt betänkandet (Korp 2003). Detta kan jämföras med exempelvis Blooms 
taxonomi för kunskapsbegreppet, där han delar in det i: (fakta)kunskap, förståelse, analys, 
tillämpning, syntes och värdering. Denna taxonomi är hierarkisk och indelad i nivåer där 
(fakta)kunskaper rankas lägst och ”värdering” rankas högst (Korp 2003). 
 
Betygskriterier i gymnasieskolan ges i alla kurser för de tre betygsstegen Godkänd (G), Väl godkänd 
(VG) och Mycket väl godkänd (MVG). En elev kan även få betygen Icke godkänd (IG) om den inte 
uppfyller kriterierna för G, samt Underlag saknas (U) om eleven inte deltagit i undervisningen. 
 
Betygskriterier för matematik är gemensamma för alla kurser på gymnasiet (se Bilaga 1). Eftersom 
kriterierna inte ändras sker progression istället genom ökad svårighetsgrad av innehållet (Måhl 
2005), dvs. genom att uppnåendemålen har högre svårighetsgrad i högre kurser. Det som 
återspeglas i betygskriterierna är önskvärda förmågor som eleverna ska visa att de har på allt 
”svårare” eller fördjupat innehåll ju högre i kurssystemet de kommer. För att t.ex. lösa problem som 
innehåller andragradsekvationer anses eleven behöva högre kompetens än för att lösa problem 
innehållande förstagradsekvationer. 
 
Palm et al. (2004) har gjort en tolkning av målen med den svenska gymnasiematematiken utifrån 
främst kursplaner och gjort en konkretisering av de generella delarna i styrdokumenten. Detta görs 
genom att definiera kompetenser som kan användas vid uppgiftskonstruktion för att säkerställa att 
elevens alla förmåga testas i en bedömningssituation. Dessa kompetenser listas nedan (Palm et al 
2004 sid 3-8). Till kompetenserna och dess beskrivningar ur Palm et al (2004) har jag lagt till 
formuleringar ur betygskriterierna (Skolverket 2000b, Bilaga 1) som kan härledas till respektive 
kompetens. För att kunna använda dessa kompetenser på ett adekvat sätt i arbetet har jag även valt 
att lägga till respektive betygskriteriers beteckning från kursplanen (Skolverket 2000b, Bilaga 1). 
 

• Problemlösningskompetens – förmåga att lösa uppgifter utan given lösningsmetod 
 Beskrivning av denna kompetens i betygskriterierna: Eleven… 
 (G1) … använder lämpliga … metoder … för att formulera och lösa problem i ett steg 
 (V1) … använder lämpliga … metoder … för att formulera och lösa olika typer av problem 
 (V4) … visar säkerhet beträffande … lösning av olika typer av problem 
 (M1) … formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder … vid problemlösning 
 
• Algoritmkompetens – förmåga att lära in fasta regler för att utföra uppgifter av 

rutinkaraktär 
 Beskrivning av denna kompetens i betygskriterierna: Eleven… 

(G1) … använder lämpliga … tillvägagångssätt för att … lösa problem i ett steg 
(G3) … utför beräkningar på ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de 

tankar som kommer till uttryck 
(V1) … använder lämpliga … tillvägagångssätt för att lösa olika typer av problem 
(V4) … visar säkerhet beträffande beräkningar 
 

• Begreppskompetens – förtrogenhet med innebörden av relevanta begrepps definitioner 
 Beskrivning av denna kompetens i betygskriterierna: Eleven… 

(G1) … använder lämpliga matematiska begrepp… för att formulera och lösa problem i ett 
steg 

(G4) … skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis 
(V1) … använder lämpliga matematiska begrepp… för att formulera och lösa olika typer av 

problem 
(V4) … använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken 
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• Modelleringskompetens – förmåga att utifrån en icke-matematisk situation skapa en 
matematisk modell. Här ingår även genomförande och värdering av modellen i förhållande 
till den verkliga situationen 
Beskrivning av denna kompetens i betygskriterierna: Eleven… 
(V1) … använder lämpliga matematiska … modeller … för att formulera och lösa olika 

typer av problem 
(V3) … gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser 
(M1) … väljer generella … modeller vid problemlösning … 
(M4) … värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer av matematiska 

problem och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet 
 
• Resonemangskompetens – förmåga att genomföra matematiska resonemang både 

muntligt och skriftligt 
 Beskrivning av denna kompetens i betygskriterierna: Eleven… 

(G2) … genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt 
(V2) … deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt 
(V3) … genomför … sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt 
(M1) … redovisar en klar tankegång … 
(M2) … analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning och 

matematiska resonemang 
(M3) … deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligt 

matematiska bevis 
 

• Kommunikationskompetens – förmåga att uttrycka sig med matematikens språk och 
symboler 

 Beskrivning av denna kompetens i betygskriterierna: Eleven… 
(G3) … använder matematiska termer, symboler och konventioner … på ett sådant sätt att 

det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck 
(V3) … redovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt 
(V3) … 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 

(M1) … redovisar … med korrekt matematiskt språk 
 
Övrigt 

(V5) … ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och 
vilken betydelse den har i vår tid inom några olika områden 

(M5) … redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft för utvecklingen 
av vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur. 

 
Noterbart är att till kompetenser som kan kategoriseras som faktakunskaper, dvs. 
algoritmkompetens men även delvis begreppskompetens, går det endast att visa på G- och VG-
kriterier. I de övriga kompetenserna går det även att visa på MVG-kriterier. Detta kan tyda på att 
kompetenserna inte ses som likvärdiga i matematik, som nämndes ovan (första stycket i detta 
avsnitt). Två betygskriterier står under rubriken övrigt då de sällan testas på skriftliga prov, vilket de 
heller inte görs på de nationella proven (se t.ex. PRIM-gruppen 2005 och UU 2005). 

3.2 Bedömningens syfte 
I skolan finns det två olika delvis motsträviga syften med bedömning. Den formativa (eller 
utvecklande) bedömningen bygger på den kognitiva inlärningsteorin och sätter elevens personliga 
utveckling av sina förmågor i centrum(Korp 2003, Nyström 2004). Den summativa (eller 
utvärderande) bedömningen behövs för skolans sorterande och utväljande roll inför kommande 
undervisningssteg där en samlad bedömning leder till ett betyg (Virta 2004). 
 
Bedömningens syfte varierar även under en enstaka kurs. Den pendlar från att vara tränande, 
formativ till att vara utvärderande, summativ och därefter tillbaka till formativ osv. (Nyström 2004). 
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Det är därför viktigt att läraren klargör för eleverna vilket syfte som gäller vid vilken 
period/kursmoment. 
 
I undervisning kan man enligt Nyström & Palm (2001a, sid 41-42) dela in bedömningens syfte i tre 
delar: 

• Informationsinsamling - skapa underlag för lärarens betygssättning 
• Göra kursmål och betygskriterier mer konkreta och tydliga för eleven 
• Bidra till utveckling av lärande hos eleven 

 
Syfte två och tre hänger naturligtvis ihop, om inte syfte två är uppfyllt är det svårt för eleven att 
fokusera på rätt saker för att utvecklas positivt (utifrån rådande kunskapssyn). Det finns forskning 
som visar att elever som visat svaga prestationer i skolan och som fått hjälp att utveckla sin 
metakognition snabbt förbättrat sina studieresultat (Korp 2003). Annan forskning visar att just 
bedömningen fyller en viktig funktion för elevers medvetenhet om vad som kännetecknar hög 
kvalitet i deras prestationer (Korp 2003 sid 67). Ur det sociokulturella perspektivet är det viktigt 
exempelvis hur uppgifter formuleras språkligt för att skapa optimala förutsättningar för elevens 
prestation. Det kan vara ett hinder om eleven inte förstår frågeformuleringen eller tolkar den 
felaktigt. 
 
Enligt Nyström måste varje syfte med bedömningen valideras var för sig (Nyström 2004 sid 8) för 
att få en heltäckande validering. Det innebär att för varje syfte ställs relevanta frågor kopplade till de 
fyra rutorna i Messicks modell (Tabell 3.1). 

3.3 Bedömningsprocessen 
Nyström (2004) beskriver en modell för bedömningsprocessen; att skapa, genomföra och bedöma 
ett prov. 
 

 
Figur. 3.1 Modell för bedömningsprocessen (Nyström 2004 sid 4) 

3.3.1 Bedömningssituation 
Bedömningssituation kan enligt Nyström (2004) syfta på en uppgift, men kan även omfatta andra 
faktorer som t.ex. ramar för vilka hjälpmedel som får användas eller på hur lång tid eleven har till 
förfogande. Situationen kan se väldigt olika ut beroende på bedömningens syfte och hur bedömaren 
väljer att utforma den. Den kan enligt Nyström (2004) även vara informell, t.ex. genom att en lärare 
observerar vad en elev gör under ett lektionspass. 
 
Formerna för en bedömningssituation är följande: Först ska ett urval av uppgifter göras. Dessa ska 
stämma överens med ett urval av läroplanernas och kursplanernas mål (det blir ett urval eftersom 
det är svårt, om inte omöjligt, att få med samtliga mål i ett och samma prov) samt även ge eleverna 
möjlighet att uppfylla ett urval av kursplanernas betygskriterier. Därefter ska eleven genomföra 
provet, vilket kan ske på en mängd olika sätt. En uppdelning som görs i genomförandet är 
”konventionella” och ”alternativa” prov (Korp 2003, Nyström & Palm 2001a+b). Med 
konventionella prov menas prov som följer vedertagen praxis enligt traditionen inom ämnet, 
alternativa prov är de som avviker från den ”normala” praxisen (Korp 2003 sid 93-94). I matematik 
är skriftliga poängsatta prov de konventionella enligt bl.a. Skolverket (2003) och allt annat är 
alternativa prov. 
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Liksom Nyström (2004) kommer jag att använda termen prov istället för bedömningssituation. Med 
termen prov menas i detta arbete skriftliga prov med tidsbegränsning som en elev genomför enskilt 
samtidigt med sin klass i ett klassrum. 

3.3.2 Prestation 
I Nyströms (2004) modell motsvarar Prestation elevens gensvar på bedömningssituationen, dvs. hur 
den löser uppgifterna. Det kan dock handla om både svaret och hur eleven kommer fram till svaret, 
själva processen i tänkandet. Nyström (2004) betonar att det endast är det som eleven uttrycker som 
kan bedömas, dvs. bedömaren får här inte lägga in sina egna tolkningar hur eleven presterat i andra 
bedömningssituationer. 
 
Studier har visat att elevernas ängslan och motivation har betydelse för prestationen och att elever 
visat bättre resultat när de själva fått välja svårighetsgrad på uppgifterna (Korp 2003 sid 127). Ett 
sätt att minska elevernas ängslan är att i förväg ge ut specifikationer på vad som kommer att 
bedömas och hur bedömningen kommer att gå till (Måhl 2005). På det sättet vet eleverna vad de 
ska rikta in sig på för att nå ett så högt resultat som möjligt. Läraren kan t.ex. understryka att det är 
viktigt att kunna lösa i förväg okända problem och hur man resonerar matematiskt vid lösningarna, 
i stället för att säga att eleverna borde klara provet om de räknat igenom t.ex. kapitel ett och två i 
boken. 
 
Per Måhl (2005) har forskat på temat i förväg uppställda krav. Han utvecklar en definition av 
begreppet kriterier. Måhl (2005) menar att kriterier är de förväntade resultat som eleverna visar på 
ett prov utifrån i förväg uppställda krav. Detta kallas ibland även för standarder. Måhl (2005) skiljer 
på begreppen standard och kriterier och menar att standard är de kvalitetskrav som läraren ställer upp 
inför ett prov (han delar upp dem i uppgifts-, resultat- och processtandard), medan kriterier är de 
iakttagbara resultat som eleverna visar. För att eleverna ska vara medveten om lärarens 
krav/standarder behövs enligt Måhl (2005) kriteriebeskrivningar som med exempel visar hur 
uppgifterna kan se ut, hur de kan genomföras, vilka resultat som förväntas på enskilda uppgifter 
och hur resultat som helhet bedöms (Måhl 2005 sid 55). Som exempel på kriteriebeskrivningar ger 
Måhl (2005) exempelsamlingar och övningsprov i matematik. Med kriteriebeskrivningar följer att 
eleverna troligtvis försöker öva på dessa och imitera lösningarna. Här ligger en risk att om 
kriteriebeskrivningarna är bristfälliga kan de försämra elevernas förmåga till eget kreativt tänkande, 
de kan bli sämre problemlösare och sämre på att föra egna matematiska resonemang. 
 
Forskning har även hävdat att elevers förmåga enbart kan bedömas mot mål som de själva 
värdesätter, eftersom förmågorna inte kommer fram när eleverna är omotiverade inför uppgiften 
(Korp 2003 sid 122-123). 

3.3.3 Omdöme 
Omdöme innebär enligt Nyström (2004) en värdering av prestationen i förhållande till 
bedömningssituationen, d.v.s. hur bedömaren anser att eleven har löst uppgifterna i förhållande till 
kraven (Figur 3.1). Omdömet kan redovisas som en poängsumma men även genom att exempelvis 
koppla prestationen direkt mot betygskriterierna eller genom skriftliga kommentarer från läraren. 
 
Utifrån ett omdöme gör läraren tolkningar och generaliseringar kring elevens kompetenser och 
förmågor, detta benämns i Nyströms (2004) inferenser och konsekvenser 

3.3.4 Inferenser och konsekvenser 
Begreppet Inferenser (Figur 3.1) är bedömarens tolkning av omdömet utifrån t.ex. förutsättningarna 
för provet, dvs. bedömaren gör en värdering av vad omdömet säger om elevens förmågor och 
kompetenser i ett vidare perspektiv. Det kan enligt Nyström (2004) t.ex. vara en värdering om en 
elev på ett prov visat tillräckliga kunskaper för att anses uppfylla kriterierna för att nå 
kunskapsmålen till det område som provet omfattat. 
 
Konsekvenser är enligt Nyström (2004) exempelvis hur omdömet påverkar elevens syn på sin egen 
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förmåga i ämnet. Det kan ha konsekvenser för elevens fortsatta lärande. Det kan även vara hur ett 
provresultat används i ett underlag för betygssättning. 

3.4 Bedömningens kvalitet 
Hur avgör man om ett prov håller hög kvalitet? Motsvarar det uppnådda resultatet elevens 
kunskaper? Är innehållet på uppgifterna så utvalda att de speglar de kursmål och kriterier som 
provet är avsett att testa? Frågorna behandlar dels kvaliteten på den eller de uppgifter som eleven 
ska genomföra, dvs. provet, men även kvaliteten på den efterföljande bedömningen (Korp 2003 sid 
118). 

3.4.1 Begreppen validitet och reliabilitet 
Validitet kan ses på olika sätt och begreppet har ändrats genom tiden (Nyström 2004). Det finns 
även flera aspekter i begreppet. Korp (2003) delar in de olika varianterna i Innehålls-, kriterie- och 
begreppsrelaterad validitet (Korp 2003 sid 120). Innehållsrelaterad validitet innebär i vilken 
utsträckning provet täcker undervisningens kunskapsmål. Kriterierelaterad validitet är enligt Korp 
(2003) bedömningskriteriernas relevans i förhållande till undervisningsmålen. Begreppsvaliditet är 
relationen mellan det som mäts och det läraren drar slutsatser om (Korp 2003 sid 121). Virta (2004) 
anger att hög validitet för ett prov innebär: 

• att det som bedöms är så relevant mot bedömningens syfte som möjligt 
• att urvalet av uppgifter speglar kursmålen så bra som möjligt 
• att det som bedöms är det man vill bedöma 

 
Men även bedömningens inferenser och konsekvenser måste tas upp för att säkerställa hög validitet 
enligt Nyström (2004). Ett bra prov ur validitetssynpunkt minimerar systematiska fel i kopplingen 
till läroplanerna (Nyström 2004). Eftersom detta arbete använder Nyströms (2004) begrepp för 
validitet diskuteras detta separat i avsnitt 3.4.2. 
 
Reliabilitet innebär tillförlitligheten av bedömningen. Strävan är att minimera förekomsten av 
slumpmässiga fel i elevens resultat (Nyström 2004). Elevens prestation är uppgiftsberoende vilket 
betyder att få uppgifter ger lägre reliabilitet och många uppgifter ger hög (Nyström 2004). I 
begreppet ingår även att det finns en risk att det spelar roll vem som bedömer eftersom bedömning 
nästan alltid innehåller subjektiva moment. Korp (2003) tar upp tre varianter på reliabilitet: 

• Interbedömarreliabiliteten är hög om flera oberoende bedömare gör samma bedömning om en 
elevs prestation 

• Stabiliteten på ett prov är hög om elevens resultat på samma uppgift inte varierar alltför 
mycket 

• Response consistency är hög om en elev har liten variation i resultaten på olika uppgifter som är 
tänkta att testa samma sak 

(Korp 2003 sid 120) 

3.4.2 Teoretiska modeller för validering av bedömningsprocesser 
Nyström (2004) använder i sin avhandling kring valideringar av prov en teoretisk modell för 
begreppet validitet från Messick (ur Nyström 2004, Tabell 3.1). Nyström menar att en mångsidig 
validering av de praktiska bedömningarna i skolan kan göras genom att belysa dessa områden med 
olika frågeställningar. Det mest karakteristiska med Messicks validitetsbegrepp menar Nyström är 
att det även innefattar konsekvenserna av bedömningen. 
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Tabell 3.1 Messicks validitetsbegrepp (ur Nyström 2004 sid 7) 

 
• Ruta 1 innehåller frågor om de tolkningar som görs utifrån bedömningen är rimliga 
• Ruta 2 innefattar frågeställningar om t.ex. hur det som bedöms påverkar vad lärare och 

elever anser som viktigt i undervisningen 
• Ruta 3 handlar om den konkreta användningen av resultatet från bedömningen och om den 

är rimlig utifrån provets utformning 
• Ruta 4 behandlar de sociala konsekvenser ett prov kan ha för t.ex. elevens självförtroende. 

 
För att kvalitetssäkra bedömningar på prov behöver frågeställningarna som ska fylla rutorna enligt 
Nyström (2004) särskilt behandla aspekterna: 

• Kunskapssyn – utifrån vilka kriterier görs bedömningen? 
• Bedömningens syfte – varför görs bedömningen och vad ska resultatet användas till? 

 
Nyström (2004) menar att varje syfte med bedömningen måste valideras var för sig, dvs. frågor 
kopplade till alla fyra rutorna i Messicks modell behöver beröras för varje syfte. 
 
För att göra Messicks teoretiska modell (Tabell 3.1) användbar i praktiken behövs enligt Nyström 
(2004) meningsfulla frågor och kriterier som kan täcka de olika aspekterna i Messicks 
validitetsbegrepp. Nyström ger inte själv heltäckande exempel på frågor och kriterier utan hänvisar 
till litteratur som tar upp detta. Bl.a. redovisas en broanalogi från Kane et al (1999) som Nyström 
menar ger goda exempel på frågeställningar och kriterier (Nyström 2004 sid 9-10). Nyströms 
ramverk används för att analysera provexemplen. I avsnitt 3.7 går jag närmare in på de frågor som 
används till ramverket. 
 
Som en del i de kvalitetskriterier jag valt att utgå ifrån kan det vara värt att lyfta fram broanalogin 
speciellt. Modellen beskriver alltså bedömningsprocessen som ett antal broar (se Figur 3.2) där 
styrkan i broarna avgör styrkan (kvaliteten) i bedömningsprocessen. 

 

 
 
Figur 3.2 Modell för bedömning och validering (Kane et al. 1999) 
 

Den vänstra av de tre broarna motsvarar det omdöme som bedömaren ger prestationen som 
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beskrevs i avsnitt 3.3.3. Mittenbron innebär att bedömaren drar slutsatser om eleven skulle klara av 
att upprepa samma prestation på alla liknande uppgifter, dvs. generaliseringar av typen: om eleven 
kan addera 2 + 5 kan den även addera 2 + 6. Högra bron beskriver slutsatser som bedömaren drar 
om elevens förmågor och kompetenser utifrån de generaliseringar som gjorts i mittenbron. 
Extrapoleringen är alltså kopplad till exempelvis kursmål och betygskriterier. Att ordet poäng står 
med i observerad poäng, generaliserad poäng och målpoäng betyder inte enligt Nyström (2004) att 
bedömningen redovisas i form av poäng. Poäng kan här betyda t.ex. ett skriftligt omdöme 
(Nyström 2004) eller redovisning av resultatet i form av exempelvis en matris. 
 
Validering beskrivs som styrkan i broarna, och broarnas styrka hänger enligt Nyström (2004) i sin 
tur ihop med hur proven utformas. Om ett prov exempelvis består av enkla flervalsfrågor som 
prövar faktakunskaper kan den sista bron bli problematisk om inte eleven bedöms med mer 
kvalificerade uppgifter vid senare eller tidigare bedömningssituationer. Om ett prov däremot består 
av få stora uppgifter kan det vara svårt att avgöra om eleven skulle göra samma prestation på alla 
liknande uppgifter eller om eleven tränat in sig på just den typen av uppgifter som valts ut. Då kan 
det bli svårt att bevisa styrkan i mittenbron. Bron till höger kan dock vara mycket stark i sådana 
bedömningssituationer. Styrkan i broarna generalisering och extrapolering avgör om provet motsvarar 
det som ska bedömas, dvs. de utvalda kursmålen och betygskriterierna samt om resultatet av elevens 
prestation kan bidra till säkra slutsatser om dess förmågor och kompetenser. 

3.5 Bedömning direkt mot betygskriterier 
Detta avsnitt avser visa principerna för bedömning direkt mot betygskriterier på skriftliga prov. 
Med bedömning direkt mot betygskriterier menas att redovisa vilket eller vilka betygskriterier eleven 
har uppfyllt, istället för att ge poäng för korrekt lösning. 
 
Målet är att bedöma och redovisa resultatet på ett sådant sätt att kopplingen till läro- och kursplan 
blir så tydlig och konkret som möjligt. Bedömningen och resultatredovisningen kan antingen göras 
på enskilda uppgifter och/eller som helhetsbedömning. Även om redovisningen görs på enstaka 
uppgifter eller som en helhetsbedömning kan den se helt olika ut. Det finns inga nationella exempel 
eller direktiv för hur detta kan gå till. Här nedan visar jag på några exempel på hur det kan se ut. 
 
För att ge en överblick har jag valt att utgå från en av uppgifterna i 2005 års nationella prov (vt) för 
kursen Matematik A. Bakgrunden till valet är dels att uppgiften kommer från ett prov som är 
offentligt via PRIM-gruppen (2005) men även för att det är en uppgift där eleven kan visa kriterier 
från alla tre betygssteg. Dessutom är uppgiftens syfte att pröva elevens förmåga till matematiska 
resonemang, vilket gör att det blir enklare att koppla den till kriterier om denna förmåga. 

10. Martin och Johanna ska köpa en ny bil. Johanna fastnar för en bil som kostar 194 000 kr. Martin 
påstår att värdet på denna sorts bil sjunker med ungefär 17 % per år. De funderar på hur mycket den 
bilen skulle vara värd om 3 år och var och en beräknar på sitt sätt.  

 
Martins beräkning 

 
 

Johannas beräkning 

 
 
 Vem har tolkat problemet rätt? Hur kan Martin och Johanna ha resonerat? 
 (PRIM-gruppen 2005) 
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Resultat på nationella prov redovisas som uppnådda poäng. Det görs en åtskillnad mellan 
betygsnivåer genom att dela in poängen i ”G-poäng”, ”VG-poäng” och ”MVG-solar”. En uppgift 
som kan ge t.ex. två G-poäng, tre VG-poäng och en MVG-sol markeras (2/3)  . 
 
Till uppgift 10, som på provet kunde ge maxpoängen (1/2) , finns följande bedömningsanvisning. 

Svar: Johanna gör rätt 

1 g-poäng för: Korrekt svar med någon rimlig kommentar eller endast beskrivning av beräkningar 

+ 1 vg-poäng för: Korrekt svar med en knapphändig beskrivning av hur Martin och Johanna kan 
ha resonerat eller en klar och tydlig redovisning av någons resonemang 

+ 1-vg-poäng för: Korrekt svar med en klar och tydlig beskrivning av hur både Martin och Johanna 
kan ha resonerat  

(Källa: PRIM-gruppen 2005) 
 
På uppgift 10 kan eleven dessutom visa mvg-kvaliteter. I bedömningsanvisningarna står följande 
om mvg-kvaliteter på de olika uppgifterna i provet: 

 

 
 

(Källa: PRIM-gruppen 2005) 
 
Till uppgiften finns även exempel på hur bedömning kan ske utifrån färdigbedömda avskrivna 
autentiska elevarbeten: 
Bedömda avskrivna autentiska elevarbeten
i: 1/0 Johanna har rätt för man tar inte bort 17 % + 17 % + 17 % och sedan multiplicerar med 194 000.  

1  

ii: 1/0 Johannas beräkningar stämmer. Johanna subtraherar med 100 % för att veta hur mycket den sjunker 
efter ett år. Sedan gångrar hon procent med sig självt tre ggr (för de följande tre åren) och får då veta 
hur mycket det sjunkit efter tre år. Svaret gånger det nuvarande priset och får då hur mycket den är 
värd efter 3 år.  

iii: 1/1 Johanna har rätt. Det Martin gör är att han drar av 17 % från inköpspriset tre gånger. Alltså blir 
värdeminskningen i hans beräkning mer än 17 %.  

iv: 1/2¤ Johanna har räknat rätt eftersom att hon har beräknat värdet efter 3 år. Hon har tänkt på att efter ett 
år är värdet lägre än från början. Martin har beräknat varje sänkning från grundpriset. ¤ jämför olika 
metoder.  

v: 1/2¤ Johanna har gjort rätt. Först drar hon bort 17 % av ursprungssumman 194 000 kr. För andra året 
drar hon bort 17 % av det nya värdet och likadant det tredje året. Martin däremot drar bort 3 · 17 = 
51 % direkt från 194 000 kr. Vilket är felaktigt. För om man gör så skulle bilen vara värd minus efter 
6 år. ¤ utvecklar problemet, analyserar, bedömer rimlighet och jämför olika metoder. 

 
(Källa: PRIM-gruppen 2005) 
 
 Beteckningarna i-v är tillagda för att kunna hänvisa till dem i efterföljande avsnitt. 
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Enligt kategoriseringen som gjorts av kursprovet (Se Bilaga 6) testar uppgift 10 eleverna på följande 
kunskaper: 

• Kursmål: A1, A2, A8, A9 (Se Bilaga 7 för teckenförklaring) 
• Betygskriterier: G2, G3, V2, V3, V4, M1, M2, M4 (Se Bilaga 1 för teckenförklaring) 

 
Utifrån beteckningarna och angivna mvg-kvaliteter ovan kan bedömningsanvisningarna 
formuleras på följande sätt: 
G2 & G3: Korrekt svar med någon rimlig kommentar eller endast beskrivning av beräkningar 
V2: Korrekt svar med en knapphändig beskrivning av hur Martin och Johanna kan ha resonerat 
V3:  En klar och tydlig redovisning av någons resonemang 
V4:  Korrekt svar med en klar och tydlig beskrivning av hur både Martin och Johanna kan ha 

resonerat 
M1:  Utvecklar problemet 
M2:  Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser och bedömer rimlighet 
M4:  Värderar och jämför metoder/modeller 

3.5.1 Redovisning av bedömning av elevresultat på enskilda uppgifter 
Redovisning av elevresultat på enskilda uppgifter kan utifrån ovanstående kategorisering sedan 
sammanställas och presenteras på olika sätt. 

3.5.1.1 Alternativ 1: Matrisredovisning med kriteriebeteckningar 

Här redovisas resultatet som en tabell/matris där beteckningar för betygskriterier som testas finns 
med. Läraren kryssar i vilka kriterier som eleven uppfyllt (beteckningarna är här kopplade till 
bedömningsanvisningarna som visats i föregående avsnitt). 
 

G2 V2 M1 
G3 V3 M2 
 V4 M4 

  
 Figur 3.3 Bedömningsmatris för enskild uppgift - variant 1 

 
Elev C i bedömningsanvisningarna ovan skulle då få kryss för rutorna G2, G3 och V3, medan Elev 
D skulle få kryss i G2, G3, V2, V3, V4 och M4. 

3.5.1.2 Alternativ 2: Matris med kursmålen separat 

Ett andra sätt att redovisa resultatet på enskilda uppgifter är att även koppla G-kriterierna till 
det/de kursmål som uppgiften testar: 

 
 Kursmål Betygskriterier för VG och MVG 

A1 A2 A8 A9  V2 M1 
     V3 M2 
     V4 M4 

 
Figur 3.4 Bedömningsmatris för enskild uppgift – variant 3 

Anledningen till att redovisa enligt denna variant är för att vara säker på att eleven tillgodogjort sig 
alla kunskaper som krävs för ett godkänt betyg samt att diagnostisera eventuella kunskapsluckor. 
Detta eftersom kursmålen att uppnås genom att på det kunskapsområde som målet avser visa 
kunskaper motsvarande G-kriterierna (Skolverket 2006). 
 
Notera att resultatredovisning i form av matriser inte är ett måste i bedömning direkt mot kriterier, 
kriterierna skulle lika gärna kunna skrivas ut av läraren medan den rättar eller t.ex. stå inom parentes 
där läraren ringar in eller kryssar de kriterier eleven uppfyllt. Min erfarenhet är dock att matriser är 
lättöverskådliga vilket gör dem verkningsfulla. 
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3.5.2 Redovisning av bedömning av elevresultat på hela prov 
För att få en helhetsbild av lärarens bedömning behöver eleven få en sammanfattning av resultatet. 
Nedan visas några exempel på hur detta kan se ut vid bedömning och redovisning direkt mot 
betygskriterier. 

3.5.2.1 Alternativ 1: Matris med uppfyllda kriterier per uppgift 

Det första alternativet att redovisa helhetsresultat är genom att överföra resultaten från enskilda 
uppgifter direkt till en sammanställning av uppfyllda betygskriterier på samtliga uppgifter. Här har 
jag valt att demonstrera detta genom att skapa sådana sammanställningar utifrån 
uppgiftskategoriseringen från nationella provet i Matematik A från vt-05 (Se Bilaga 6). 

 
Figur 3.5. Resultatmatris för Del 1 på NP Ma A vt05 utifrån kategorisering på provet (Bilaga 6) 

Vita rutor i figuren representerar de betygskriterier eleven kan visa på respektive uppgift. Notera att 
Del I inte testar MVG-kriterier. Att det nästan uteslutande är kriterie G1 och V1 som testas beror 
på att Del I består av kortsvarsfrågor där eleven inte behöver motivera sina svar. 

 
Figur 3.6 Resultatmatris för Del 2 på NP Ma A vt05 utifrån kategorisering på provet (Bilaga 6) 
 

Läraren kan ge eleverna ett förtydligande av kravnivåer för G-, VG- och MVG-nivå totalt. Den 
kravgräns för provbetyget G som gavs på detta nationella prov var att eleven skulle samlat ihop 19 
av 60 möjliga poäng. Detta skulle kunna översättas till krav på antal kryss. Ett grundkrav för att nå 
G-nivå skulle då vara att G1-G3 har uppfyllts genom att t.ex. eleven fått kryss i minst en tredjedel 
av rutorna för kriterie G1, tre av de nio rutorna för kriterie G2 osv. Även VG-kryss kan då bidra till 
att eleven totalt sett kan bedömas ligga på G-nivå. Om eleven t.ex. klarat uppgift 3 bra och fått 
kryss i alla rutorna, så skulle krysset i ruta V1 kunna räknas in som att eleven klarat G1 ytterligare 
en gång. 
 
Något som måste beaktas när bedömning och redovisning sker enligt alternativ 1 är omfattningen 

Del I
1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 9 10 11 12 13 14 15

G1
G2
G3
G4
V1
V2
V3
V4
V5

Del II
1a 1b 2 3 4 5a 5b 5c 6a 6b 7a 7b 8a 8b 8c 9 10 11

G1
G2
G3
G4
V1
V2
V3
V4
V5
M1
M2
M3
M4
M5
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på uppgifter. Två uppgifter som testar samma kriterier kan i poängbedömning vara värd olika antal 
poäng pga. att den ena är mer omfattande än den andra. Om båda uppgifterna endast ger ett 
ikryssat kriterie så förloras denna åtskillnad. En lösning skulle kunna vara att ge den mer 
omfattande uppgiften fler ”kryssrutor” för samma kriterie. 

3.5.2.2 Alternativ 2: Som en tabell med uppfyllda kriterier 

Ytterligare ett alternativ är att läraren gör en helhetsbedömning utan att redovisa resultatet på 
enstaka uppgifter. Det är då upp till läraren, gärna tillsammans med kollegiet, att bedöma vad som 
krävs av en elev på ett prov för att uppfylla ett betygskriterie. Även för detta alternativ kan 
kravgränser sättas i form av antal uppfyllda kriterier per uppgift, men de används då enbart av 
läraren vid bedömning. Den andra varianten av detta alternativ är att läraren gör en tolkning av hela 
elevens prestation utan fasta kravgränser för att avgöra vilka betygskriterier eleven uppfyllt kraven 
för. 
 

Betygskriterier som prövas i detta prov X = uppfyllt 

Tabell 3.7 Redovisning av helhetsbedömning – variant 1 
 
Skillnaden mot alternativ ett är återigen att läraren gör en helhetsbedömning av vad som krävs av 
eleven för att uppfylla ett kriterie utan att räkna samman resultatet från enskilda uppgifter. Om 
läraren inte bedömer kriterier på enskilda uppgifter kan denna avvägning göras genom att läraren 
väger elevens prestationer på olika motsvarande uppgifter mot varandra för att dra slutsatser om 
elevens förmåga, dvs. generalisera och extrapolera för ett kriterie i taget enligt broanalogin i figur 
3.2. 
 
Läraren kan även för alternativ två göra en samlad bedömning av vilken nivå prestationen 
motsvarar. Om eleven klarat av de flesta av G-kriterierna men få av VG- och MVG-kriterier kan 
läraren hävda att eleven visat på kunskapskvaliteter som motsvarar en ”G-nivå”. Om detta görs så 
bör läraren, för både alternativ ett och två, noggrant överväga hur betygsbegreppet används. Detta 

G1 Du använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för att formulera och lösa 
problem i ett steg. 

G2 Du genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 
G3 Du 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. 
G4 Du skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis. 

V1 Du använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller och tillvägagångssätt för att formulera 
och lösa olika typer av problem. 

V2 Du deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 
V3 Du gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför och redovisar sitt arbete 

med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. Du 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. 

V4 Du visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problem och använder sina 
kunskaper från olika delområden av matematiken. 

V5 Du ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och vilken betydelse den 
har i vår tid inom några olika områden. 

M1 Du formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller vid problemlösning samt 
redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk. 

M2 Du analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning och matematiska 
resonemang. 

M3 Du deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligt matematiska bevis. 
M4 Du värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer av matematiska problem och 

lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet. 
M5 Du redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft för utvecklingen av vårt arbets- 

och samhällsliv samt för vår kultur.
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eftersom betyg inte ska sättas på delar av kurser utan endast på avslutad kurs (Skolverket 2006). 

3.5.2.3 Alternativ 3: Kursmålen separat 

Alternativ tre är att redovisa VG- och MVG-kriterierna som ovan men istället för G-kriterier visa 
på uppnådda kursmål: 

Kursmål som prövas i detta prov X = uppnått 

Tabell 3.8 Redovisning av helhetsbedömning – alternativ 3 
 
Syftet med detta är samma som för alternativet i avsnitt 3.5.1.2, dvs. att vara säker på att eleven 
uppnått alla kursmål i slutet av kursen samt att diagnostisera eventuella kunskapsluckor. 

3.5.2.4 Alternativ 4: Skriftliga kommentarer 

Läraren kan även ge skriftliga kommentarer innehållandes formuleringar från de kriterier eleven har 
visat på. Ett sådant omdöme kan t.ex. se ut på detta sätt: 

 
”Du formulerar och löser problem i ett steg och visar därmed grundläggande förståelse för 
begrepp, metoder, och procedurer i detta prov pga. dina redovisningar på uppgift 2, 3, 4 
och 6, däremot har du inte löst olika typer av problem, som är ett VG-kriterie i kursen. Det 
hade du uppfyllt om du t.ex. haft ett korrekt resonemang på uppgift 7 och 9.” 

 
Kommentarerna skulle kunna ges utan annan feedback eller som komplement till något av de 
övriga alternativen. 

3.6 Bedömningsprocessen på JENSEN gymnasium Norra 

3.6.1 Bakgrund 
På JENSEN gymnasium Norra i Stockholm har lärarlaget sedan några år arbetat med alternativa 
sätt att redovisa elevernas resultat. Grunden var att lärarna ville arbeta med kursmålen bättre för att 
dels vara säkra på att eleverna faktiskt var ”redo” för nästkommande kurs, dels som ett diagnostiskt 
verktyg för eleverna att hitta kunskapsluckor. Som grund används metoden att kategorisera 
uppgifter som används vid nationella prov (Se Bilaga 6). Eftersom det där även görs en 
kategorisering av betygskriterier på uppgifterna beslutades att provresultatet skulle kopplas till 
betygskriterierna. I och med det tog man beslutet att helt ta bort poängsättningen vid skriftliga prov. 
 
Hur denna redovisning görs och hur lärarna redovisar betygsunderlag har varierat under åren och är 
en ständigt pågående process som är föremål för diskussioner i ämneslaget. I detta examensarbete 
redovisar jag en nulägesbeskrivning av hur bedömningen görs, men den har inte ambitionen av att 
vara en ”färdig” metod. 
 
Poängsatta prov togs bort och skolan har sedan dess arbetat enligt denna modell. All form av 
bedömning (skriftlig, muntlig, i grupp osv.) ska göras direkt mot kursmål och betygskriterier. Det 
finns riktlinjer för bedömningen som bl.a. anger att betyg inte sätts på enstaka uppgifter utan när 
kursen är avslutad (Skolverket 2009). Till sin hjälp har lärarna mallar för hur provbedömning kan se 
ut samt tidigare genomförda prov. Samarbete och samgranskning är en väsentlig del av arbetet, t.ex. 
för urval av uppgifter och hur bedömningen ska ske på dessa uppgifter. Strävan är att pröva så 
många olika kriterier som möjligt, eller så många olika förmågor som möjligt vid ett prov. Syftet är 
att testa elevernas förmåga att tänka själva och resonera matematiskt och inte fastna i det enkla att 

A1 Du visar att du kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och 
vald studieinriktning

A2 Du har fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta reella tal skrivna på olika sätt, samt med 
och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunnat tillämpa sina kunskaper i olika former av numerisk 
räkning med anknytning till vardagsliv och studieinriktning,

A8 Du kan ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner och enkla exponentialfunktioner 
som modeller för verkliga förlopp inom privatekonomi och i samhälle

A9 Du har vana att vid problemlösning använda dator och grafritande räknare för att utföra beräkningar 
och åskådliggöra grafer och diagram
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mäta förmågan att repetera det läraren säger, en fälla som är lätt att hamna i vid lärarkonstruerade 
prov (Boesen 2006). De utvalda proven i provgranskningen i avsnitt 5.1 visar att resultatet av denna 
strävan kan se lite olika ut. 

3.6.2 Nuvarande arbetssätt 
För närvarande arbetar lärarlaget med helhetsbedömning av vilka kriterier en elev uppfyllt genom 
sina svar på ett prov. Tidigare har det testats att bedöma uppgift för uppgift både direkt mot 
kriterier och med aspektindelning enligt föregående avsnitt. Det har även prövats att dela in 
kriterierna efter kompetenser liknande Palm et al. (2004) för att eleverna lättare ska hitta styrkor och 
svagheter. Det gjordes som en förberedelse till en ny gymnasieförordning 2007. Då den stoppades 
efter valet 2006 gick skolan tillbaka till indelningen som gäller på nationella provens aspektuppgifter 
(Se Bilaga 5). Betygsunderlaget för en elev kan se ut på olika sätt, vissa lärare uppskattar 
kalkylprogram medan andra sammanställer sitt underlag för hand. Men en representativ variant kan 
ses i figur 3.9 där ett kursmål ses som uppnått om samtliga G-kriterier är uppfyllda för det målet. 
Betygsunderlaget i figur 3.9 visas för eleven vid t.ex. halvtidssamtal då läraren diskuterar kring 
kursmål och kriterier med eleven och försöker hjälpa den att hitta rätt strategier inför 
fortsättningen. Genomförda prov och andra resultat, t.ex. från muntlig bedömning, sparas 
tillsammans med sammanställningen för att läraren och eleven ska kunna samtala kring konkreta 
exempel under dessa samtal. 

 
 
Figur 3.9. Exempel på hur en översiktsmatris på delar av ett betygsunderlag skulle kunna 

presenteras. Beteckningarna inom parentes står för kursens mål. Denna elev skulle få 
betyget VG på kursen. Källa: JENSEN gymnasium Norra (2009) 

 
Detta arbetssätt är under ständigt utvecklande. Arbetet sker främst i de ämnesmöten som hålls varje 
månad och när eleverna har lov, men även spontant i lärarrummen. 

3.7 Utgångspunkter för utvärdering av bedömningsprocessen på JENSEN 
gymnasium Norra 

Nyström (2004) menar att man för en heltäckande mångsidig validering måste beröra hela 
bedömningsprocessen och därefter ställa relevanta frågor för varje syfte med bedömningen för sig. 
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Enligt Nyström (2004) finns tre övergripande syften med bedömning: 

• Syfte 1: Informationsinsamling inför beslutsfattande om en elevs förmågor (summativt 
syfte) 

• Syfte 2: Göra kursmål och betygskriterier mer konkreta och tydliga för den som bedöms 
(både summativt och formativt syfte) 

• Syfte 3: Bidra till utveckling hos den som bedöms (formativt syfte) 
 

Vidare menar Nyström (2004) att en heltäckande validering av en bedömningsprocess kan göras om 
rutorna i Messicks modell för validitetsbegreppet (se nedan) täcks med relevanta frågeställningar. 
Frågeställningarna i kapitel 2 utgår från de fyra delarna i denna modell. I detta avsnitt kopplar jag de 
fyra huvudfrågorna i kapitel 2 till bedömningens tre syften (se ovan). 
 

 
 
Tabell 3.10 Messicks validitetsbegrepp ur Nyström (2004) 

 
Utifrån Nyströms (2004) ramverk kommer jag att använda följande frågeställningar för 
bedömningen av kvaliteten i nuvarande bedömningsprocessen i exemplet från JENSEN 
gymnasium Norra: 
 

• Begreppsvaliditet (ruta 1): Provets inferenser utifrån tolkningen av provresultatet 
o Syfte 1: 

 Hur speglas styrdokumentens kunskapssyn i de granskade proven? 
 Hur kopplas uppgifter, prestationer och omdöme ihop till ett resultat och 

vilket av sätten i avsnitt 3.5 används till att presentera resultatet för eleven? 
 Hur starka är provens ”broar” kopplat till Kanes et al (1999) broanalogi? 

o Syfte 2:  
 Förstår eleverna vilka grunder de blir bedömda på, dvs. förstår de lärarens 

tolkning av deras prestation i förhållande till betygskriterierna på de 
granskade proven? 

o Syfte 3: 
 Kan eleverna själva tolka sina prestationer i förhållande till 

betygskriterierna? 
• Påverkan på värderingar (ruta 2): Provets konsekvenser utifrån provresultatet 

o Syfte 1: 
 Kan läraren dra rimliga slutsatser om elevens förmågor baserat på 

provresultatet? 
o Syfte 2: 

 Kan eleverna tolka sina provresultat, dvs. de betygskriterier de har uppfyllt 
respektive inte uppfyllt, så att de vet vad som är viktigt att träna på? 

o Syfte 3: 
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 Kan eleverna utifrån provresultaten se sina styrkor och svagheter kopplat 
till betygskriterierna? 

• Relevans/nytta (ruta 3): Provets inferenser utifrån användningen av provresultatet 
o Syfte 1: 

 Är bedömning direkt mot betygskriterier ett bra sätt att samla information 
om elevers förmågor inför betygssättning? 

o Syfte 2: 
 Bidrar sättet att redovisa resultatet direkt mot betygskriterierna till att öka 

elevernas förståelse av kriterierna och hur de ska tolkas? 
o Syfte 3: 

 Har redovisningssättet någon konkret effekt på utvecklingen av elevernas 
lärande? 

• Sociala konsekvenser (ruta 4): Provets konsekvenser utifrån användningen av 
provresultatet 

o Syfte 1: 
 Påverkar bedömning direkt mot kriterier lärarens sätt att välja ut 

uppgifter? 
o Syfte 2: 

 Påverkar provresultaten elevernas känslor kring betygskriterierna, upplevs 
de som lätta eller svåra att tolka? 

o Syfte 3: 
 På vilket sätt påverkar provresultaten elevernas tro på sin egen förmåga? 
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4. Metod 

4.1 Metodisk ansats 
Syftet med arbetet är att genom en fallstudie beskriva och utvärdera kvaliteten i en 
bedömningsprocess där bedömningen och resultatpresentationen av två skriftliga prov kopplas 
direkt till betygskriterier. 
 
Enligt Nyström (2004) bör en kvalitativ granskning av bedömningar beröra hela 
bedömningsprocessen (se Figur 3.1). För att beröra så många delar ur processen som möjligt har jag 
valt att basera min undersökning dels på en granskning av två skriftliga prov och dels intervjuer 
med fem elever om deras upplevelse av bedömningssättet. 
 
Metoden för arbetet är en undersökande fallstudie av två undervisningsgrupper som genomfört 
prov med bedömningsredovisning direkt kopplat mot kriterier. Grupperna studeras genom att två 
utvalda prov granskas utifrån de modeller som presenterats i den teoretiska bakgrunden uppföljt av 
intervjuer. Genom metodvalet berörs i bedömningsprocessen såväl bedömningssituation och prestation 
som omdöme, inferenser och konsekvenser av proven. Ytterligare en anledning till intervjuer är för att få 
information som inte är direkt observerbart enbart utifrån proven. Till sist är det också naturligtvis 
viktigt att lyssna till elevernas erfarenheter. Målet med studien är att kunna besvara 
frågeställningarna i avsnitt 3.7 så fullständigt som möjligt utifrån omfattningen på studien. 

4.1.1 Provgranskning – metodisk ansats 
För att kunna besvara de frågor som ställdes upp i avsnitt 3.7 behöver proven granskas ur flera 
aspekter. Följande punkter användes som utgångspunkt för granskningen. 

• Förutsättningar – plats, tidsbegränsning, hjälpmedel, instruktioner 
• Urval av uppgifter 

o Antal uppgifter 
o Nivågruppering 
o Kursmål som uppgifterna täcker 
o Typ av uppgift, kategoriseringen utgår från matematikkompetenser ur Palm et al. 

(2004) 
o Betygskriterier som testas 

• Alternativ för resultatredovisning 
• Bedömningsanvisningar 

 
Av provgranskningen vill jag få ut svar på frågor i avsnitt 3.7 relaterade till provuppgifter och dess 
bedömning, framför allt kopplade till Syfte 1: informationsinsamling. 

4.1.2 Intervju – metodisk ansats 
I intervjuerna behandlas hela bedömningsprocessen (Figur 3.1) utifrån elevens perspektiv. Utifrån 
intervjusvaren vill jag kunna besvara frågorna relaterade till framför allt Syfte 2 och 3 i avsnitt 3.7. 
 
Typen av intervju jag valde var en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju har i 
förväg uppställda frågor, men intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor för att få en mer 
omfattande bild från varje utvald individ. 
 
För att få en röd tråd genom intervjun har jag valt att ställa frågorna utifrån den kronologiska 
ordningen av genomförandet av ett prov, dvs. före provet → under → efter lärarens bedömning. 
 
Under intervjun har eleverna haft tillgång till de två prov som är föremål för granskning. 
 
Motivering av frågor: 
Inför ett prov, känner du till vilka kursmål och vilka kriterier som kommer att testas och hur de kommer att 
bedömas? 
Frågan är ställd i presens för att eleven ska tänka på sin situation idag. Men typen av fråga är en 
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förnimmelsefråga. Syftet är att leda in på bedömningsprocessen med en konkret fråga i nuet 
(Stadler 2009) och få en blick av förutsättningarna inför ett prov. 
 
På vilket sätt påverkar sättet du blir bedömd på hur du förbereder dig inför ett prov? 
Även här är frågan ställd i presens, men är mer inriktad på tankar om känslor och åsikter kring 
förutsättningarna till ett prov. 
 
Vilka egna mål har du för din egen prestation när du går in till ett prov? 
Eleven tänker i dåtid, frågan är kopplad till tankar och känslor kring ett prov för att få en bild av 
hur eleven påverkas av yttre faktorer och hur väl den kan fokusera inför provet. 
 
Tänker du på bedömningssätten medan du gör uppgifterna? I så fall hur påverkar de ditt sätt att lösa uppgifterna? 
Beteendefråga där eleven får tänka tillbaka på en provsituation. 
 
Väljer du din egen svårighetsnivå så att du löser några uppgifter före de andra eller gör du alla uppgifter? 
Fortsättning av elevens förnimmelse av en provsituation kopplat till urvalet av uppgifter och 
kategorisering av svårighetsnivåer. 
 
Vad tittar du först på när du får tillbaka ett prov? 
Frågan förflyttar eleven framåt i tiden till ett färdigbedömt prov och är en beteendefråga för att se 
hur bedömningen påverkar eleven. 
 
Hur ser du vilket resultat du fått? 
Kunskapsfråga, känner eleven till vad bedömningen säger om resultatet? Hur väl känner den till hur 
kursmål och betygskriterier påverkar bedömningen? 
 
Har bedömningssättet på proven förändrat hur du ser på kursens mål och betygskriterier och i så fall på vilket sätt? 
Nutid, frågan är en kombinerad beteende-/kunskapsfråga. Här vill jag se om bedömningssättet har 
påverkat elevens medvetenhet om kunskapssynen i kurs- och läroplaner. 
 
Har du under kursens gång själv kunnat bedöma hur på ligger till i förhållande mot kursens mål och betygskriterier? 
Åsikts- och värdefråga där jag vill se om eleven ökat sin självmedvetenhet kring hur den blir 
bedömd och om den anpassat sig efter det på något sätt. 
 
Vilken typ av bedömning på skriftliga prov i matematik har du tidigare erfarenhet av från grundskolan? 
Förnimmelse-/Bakgrundsfråga inför nästkommande fråga. Här hoppas jag på att eleven har 
erfarenhet av t.ex. poängbedömning för att i nästa fråga kunna göra en jämförelse. 
 
Om du skulle jämföra det sättet du tidigare blivit bedömd på och detta sätt? 
Framtid, åsikts- och värdefråga, vad anser eleven är bäst? Hur skulle den vilja bli bedömd? 
 
Om du skulle jämföra sättet du blir bedömd på och poängsystemet som används vid nationella prov? 
Förutsatt att eleven inte hade samma bedömningssystem som nationella proven under 
grundskoletiden kan en jämförelse mot detta system vara relevant. Vid tiden för undersökningen 
var eleverna i full gång med förberedelser inför sitt nationella prov och därför insatta i det 
poängsystem som används där. 

4.2 Urval 
Två undervisningsgrupper i Matematik A från första årskursen på JENSEN gymnasium Norras 
Samhällsvetenskapliga program med inriktning samhällsvetenskap valdes ut för den undersökande 
fallstudien. Dessa båda grupper valdes på grund av att 

• De har en relativt färsk bild av ett annat bedömningssätt från högstadiet 
• De höll på med förberedelse inför nationellt prov under undersökningen, vilket 

underlättade en jämförelse med det bedömningssätt som används där ur elevernas 
perspektiv 

• Det fanns en etablerad kontakt med den undervisande läraren 
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För dessa båda undervisningsgrupper valdes två prov ut för granskning. De båda proven valdes på 
grund av att de var de enda större skriftliga prov grupperna genomförde den aktuella terminen. 
 
Fem elever, fyra flickor och en pojke, valdes slumpmässigt ut för intervjuer för att ge en så autentisk 
bild som möjligt av elevernas uppfattningar kring bedömning. Samtliga var 16-17 år. 
Kunskapsmässigt framkom det under intervjun att det bland de utvalda eleverna både fanns elever 
som hoppades klara betyget godkänt och de som hoppades på betygen väl- samt mycket väl godkänd. 
De flesta trodde att det förestående nationella provet skulle påverka lärarens helhetsbedömning. 

4.3 Genomförande och bearbetning 

4.3.1 Genomförande av provgranskning 
Proven granskades utifrån de punkter som angivits i avsnitt 4.1.1. 

4.3.2 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes vid två tillfällen, det första 28 april 2009 då två elever ur 
undervisningsgrupp 1 intervjuades och det andra 29 april 2009 då tre elever ur undervisningsgrupp 
2 intervjuades. Båda gångerna var platsen JENSEN gymnasium Norra i Stockholm och 
intervjuerna genomfördes i ett stängt grupprum med plats för fyra personer. En diktafon användes 
för ljudupptagning under intervjun. Materialet som medtogs var anteckningsblock och penna samt 
de båda prov som eleverna genomfört under terminen. Tiden för genomförandet var ca 15 minuter 
per intervju. 
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5. Resultat 

5.1 Resultat – granskning av prov 
De båda proven som är föremål för granskning är: 
Prov A: Kontrollskrivning Matematik A – Area och Volym, kallas härefter för prov A (Se Bilaga 3). 
Prov B: Matematik A – Funktioner, kallas härefter för prov B (Se Bilaga 4). 

5.1.1 Förutsättningar – plats, tidsbegränsning, hjälpmedel, instruktioner? 
Båda proven genomfördes i ett stängt klassrum där eleverna placerats en vid vardera kortändan av 
rektangulära bord för att de inte skulle se vad andra elever skrev. Till prov A hade eleverna 90 
minuter och till prov B 60 minuter för att svara på uppgifterna, tiden finns dock inte angivet på 
något av proven. Båda proven bestod i skriftliga frågor som skulle besvaras på separat papper. Till 
prov A fanns instruktionerna: ”Skriv alla dina uträkningar och kommentarer på separat papper” och 
”Alla svar ska motiveras med uträkningar och/eller kommentarer”. Till prov B fanns 
instruktionerna: ”Samtliga uppgifter ska motiveras med uträkningar eller text”. På prov A stod det 
inte angivet vilka hjälpmedel eleverna fick använda, på prov B fick eleverna använda miniräknare. 
 
På sista sidan i prov A finns följande information: 

• ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna tillämpa dem i 
vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen 

När du är klar med momentet ska du: 

• vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser och resonemang att du förstår 
och kan använda begreppen och tankegångarna vid problemlösning 

 
Momentet innehåller i A-kursen: 
– namn och delar på några geometriska figurer. 
– beräkna omkrets av triangel, fyrhörning, cirkel och sammansatta figurer. 
– beräkna area av triangel, rektangel, cirkel och sammansatta figurer. 
– beräkna volymen av rätblock, pyramid, prisma, cylinder, kon, klot och sammansatta figurer. 
 
Ingen liknande information finns i slutet av prov B. 

5.1.2 Urval av uppgifter 
Antal 
Prov A: 10 st. 
Prov B: 5 st. 
 
Lärarens nivågruppering av uppgifter 
Prov A:  Sex uppgifter anges av läraren på provet som G-nivå, två som VG-nivå och två som 

MVG-nivå. 
Prov B: De första tre uppgifterna har ingen markering, underförstått att de är på G-nivå. Som 

rubrik till uppgift fyra och fem står det ”VG-MVG” samlat. 
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Vilka kursmål prövas? 
Kategoriseringen av vilka kursmål som testas i provuppgifterna är min egen bedömning, ingen 
kategorisering har gjorts av läraren. 
 

Testade kursmål 

Uppgift Prov A Prov B 
1 A3 A1, A8 
2 A3 A6, A7 
3 A3, A4 A8 
4 A3 A6, A8 
5 A3, A4 A1, A6, A8 
6 A4   
7 A1, A3, A4   
8 A3, A4   
9 A2, A4   

10 A3, A4   

 
Tabell 5.1 Översikt av vilka kursmål ur kursplanen (Skolverket 
2000b, Bilaga 7) som testas i de olika provuppgifterna. 

 
Vilken typ av uppgifter är det? 
Kategoriseringen av uppgiftstyper utifrån kompetenser är min egen bedömning, ingen 
kategorisering har gjorts av läraren. Som utgångspunkt för kategoriseringen har jag använt de 
typuppgifter som återfinns i Palm et al (2004). 
 

Testade elevkompetenser 

Uppgift Prov A Prov B 

1 A, B A, P 
2 A A, M 
3 A, B A 
4 A, B A, M 
5 A P, M 
6 A, B   
7 A, B, P   
8 A, B, R   
9 A, B   

10 B, R   
P = Problemlösningskompetens 
A = Algoritmkompetens 
B = Begreppskompetens 
M = Modelleringskompetens 
R = Resonemangskompetens 
K = Kommunikationskompetens 
(Palm et al. 2004) 
 

Tabell 5.2 Översikt av vilka kompetenser som testas i de olika 
provuppgifterna. Kommunikationskompetensen testas genom 
en helhetsbedömning av elevens redovisningar. 
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Vilka betygskriterier testas? 
Översikten i tabell 5.3 baseras på bedömningsanvisningar till prov A respektive min egen 
bedömning till prov B. 
 

Testade kriterier 

Uppgift Prov A Prov B 
1 G1, G2, G3, G4 G1, G2, G3, G4 
2 G1, G2, G3, G4 G1, G2, G3, G4 
3 G1, G2, G3, G4 G1, G2, G3, G4 
4 G1, G2, G3, G4 V2, V3, V6, M2 
5 G1, G2, G3, G4 V1, V2, V6, M2, M8 
6 G1, G2, G3, G4  
7 V1, V6  
8 V1, V2, V3, V4, V6  
9 M2, M5, M8  

10 M4  
Tabell 5.3 Översikt av vilka betygskriterier som eleven har möjlighet 
att uppfylla på respektive provuppgift. 

 
Observera att beteckningarna inte är samma som de från kursplanen (se bilaga 1 och 8), däremot är 
formuleringarna samma. Beteckningarna i tabellen ovan står för betygskriterierna nedan: 
 

G1 Du formulerar och löser problem i ett steg och visar därmed grundläggande förståelse 
för begrepp, metoder, och procedurer.  

G2 Du genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.  
G3 Du kan skilja gissningar från givna fakta och härledningar eller bevis.  
G4 Dina redovisningar är möjliga att förstå och följa även om det matematiska språket är 

torftigt och ibland felaktigt.  
V1 Du formulerar och löser olika typer av problem och visar därmed god förståelse för 

begrepp, metoder och procedurer samt säkerhet i dina beräkningar.  
V2 Du gör matematiska tolkningar av situationer och händelser.  
V3 Du använder kunskaper från olika delområden av matematiken  
V4 Du deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.  
V6 Dina redovisningar (skriftliga) bygger på ett logiskt resonemang samt är lätta att följa 

och förstå. Det matematiska språket med termer, symboler och konventioner är 
acceptabelt  

M2 Du väljer generella metoder och modeller vid problemlösning.  
M4 Du värderar och jämför olika metoder vid problemlösning 
M5 Du kan genomföra härledningar och matematiska bevis.  
M8 Du redovisar en klar tankegång, redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. 

Det matematiska språket med termer, symboler och konventioner är korrekt och 
lämpligt 

 
För att förklara hur kategoriseringen av betygskriterier genomfördes har jag valt en uppgift från 
varje prov där jag visar på hur läraren kan ha resonerat till uppgifterna på prov A respektive hur jag 
har resonerat till uppgifterna prov B. 
 
Från prov A har jag valt uppgift 9: 
 

9. Tennisbollar kan köpas i cylindriska rör som rymmer precis 4 bollar. Se bilden.  (MVG) 

Visa att förhållandet mellan rörets volym och bollarnas volym är 
3
2  
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På denna uppgift har läraren kategoriserat att eleven har möjlighet att visa på betygskriterierna M2, 
M5 samt M8 ur JENSEN gymnasium Norras beteckningar. Det står även i 
bedömningsanvisningarna att eleven kan visa på G- och VG-kvaliteter om den inte löser uppgiften 
fullständigt, det står dock inte vilka kriterier. Eleven ska i uppgiften ställa upp en kvot mellan 
volymen av en cylinder och fyra klot. Klotens diameter är densamma som cylinderns diameter och 
cylinderns höjd är lika med fyra klotdiametrar. 
 
Eleven kan komma fram till kvoten 3/2 genom att använda exempelsiffror för diametrarna, men 
för att göra en fullständig härledning av kvoten (kriterie M5) med generell metod (kriterie M2) 
behöver eleven utgå från formlerna för respektive kropps volym och genomföra en förenkling. Om 
eleven gör detta med en fullständig, välstrukturerad och tydlig redovisning med korrekt matematiskt 
språk så uppfylls även kriterie M8. 
 
Från prov B har jag valt uppgift 5: 
 

5. Vid en bergsbestigning visar det sig att lufttemperaturen avtar linjärt med höjden (ovanför 
havsytans nivå). Vid höjden 3500 m är temperaturen –4,0°C och vid höjden 4200 m är 
temperaturen –8,2°C. 

a) Bestäm lufttemperaturen vid havsytan. 
b) Bestäm en funktionsformel som visar hur temperaturen  T °C beror av höjden  

h meter. 

                             
 
Till denna uppgift har jag angett att eleven kan uppfylla kriterierna V1, V2, V6, M2 och M8. För 
kategoriseringen har jag utgått ifrån den resultattabell som läraren har ställt upp i slutet av prov B 
där det anges vilka betygskriterier eleverna haft möjlighet att uppfylla på hela provet. 
 
I deluppgift a) ska eleven lösa ett problem som kräver flera steg. Först ska hastigheten på 
temperatursänkningen beroende på höjden bestämmas. Därefter ska eleven använda denna för att 
räkna bakåt till höjden noll meter. Uppgiften kan lösas på flera sätt, man skulle kunna tänka sig att 
eleven gör en graf  för beroendet som används till att lösa uppgiften. Jag bedömer att eleven för att 
lösa problemet behöver ha god förståelse för begrepp och metoder och procedurer (kriterie V1) för 
linjära funktioner. Eleven behöver göra en matematisk tolkning av problemet (kriterie V2). Kriterie 
V6 uppfylls om redovisningen är lätt att följa och resonemanget är logiskt med acceptabelt 
matematiskt språk. 
 
I deluppgift b) ska eleven komma fram till en ekvation för det linjära sambandet i problemet, dvs. 
skapa en generell modell vilket kan anses beröra kriterie M2. Det kan diskuteras om problemet 
verkligen är av generell karaktär då att komma fram till räta linjens ekvation är en rutinmetod för 
kunskapsområdet linjära funktioner. I redovisningen av elevens resultat finns angivet att kriterie M2 
testas på provet, min tolkning är att läraren har bedömt att denna uppgift är tillräckligt svår för att 
beröra kriterie M2. Kriterie M8 uppfylls om hela uppgiften redovisas fullständigt med klar 
tankegång och korrekt matematiskt språk. 

5.1.3 Vilket sätt används för att redovisa resultatet till eleven? 
Resultatet på båda proven redovisas som ett helhetsomdöme där läraren kryssat för vilka kriterier 
eleven har visat under provet, dvs. det redovisningssätt som beskrivs i avsnitt 3.5.2.2. 
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5.1.4 Hur ser bedömningsanvisningarna ut? 
Prov A: 
Bedömningsanvisningar till läraren: 
 

Följande betygskriterier prövas i följande uppgifter: 
Uppgift 1 – 6 prövar tillsammans alla G kriterier. Löser eleven ALLA G-uppgifterna så har 

eleven även uppnått kriteriet V1.  
Uppgift 7 prövas kriterierna V1 och V6. Här kan G kriterier även prövas om eleven inte 

löser hela uppgiften. 
Uppgift 8 prövas kriterierna V1, V2, V3, V4 och V6. Här kan G kriterier även prövas om 

eleven inte löser hela uppgiften. 
Uppgift 9 prövas kriterierna M2, M5 och M8. Här kan G och VG kriterier även prövas om 

eleven inte löser hela uppgiften. 
Uppgift 10 prövas kriterierna M4. Här kan G och VG kriterier även prövas om eleven inte 

löser hela uppgiften. 
 
Prov B: 
Bedömningsanvisningar saknas för prov B. 

5.2 Resultat – elevintervjuer 
Här ges en sammanfattning av intervjusvaren med exempelcitat, som bedöms som typexempel eller 
särskilt intressanta. Eleverna betecknas vid citeringar med bokstäverna A-E. För fullständiga 
intervjuer se bilaga 10. En fråga lades till vid intervjuerna, och det var om eleverna hade några 
övriga kommentarer. 
 
Fråga 1: Inför ett prov, känner du till vilka kursmål och vilka kriterier som kommer att testas och hur de kommer 
att bedömas? 
Samtliga elever säger att de inför ett prov på något sätt har sett betygskriterierna som kommer att 
testas, de flesta säger att de brukar få ut ett instuderingspapper inför provet där betygskriterierna 
står med. Tre känner sig osäkra om de fått kriterierna i förväg, en säger att det finns på papper och 
en säger att hon brukar titta på skolans webbplattform. 
 

C: Betygskriterierna vet jag, det har vi papper på. Kursmålen… brukar vi… ja få papper på 
innan provet med det vi ska kunna och så där. De två sista proven har vi fått det på, med 
punkter vad vi ska kunna. 

 
Fråga 2: På vilket sätt påverkar sättet du blir bedömd på hur du förbereder dig inför ett prov? 
Ingen av eleverna tänker särskilt mycket på att de blir bedömda direkt mot kriterier, eller tänker på 
betygskriterierna över huvud taget, medan de tränar inför ett prov. De försöker ”bara lära sig så bra 
som möjligt”. De går efter det instuderingspapper som de har fått och försöker lära sig uppgifterna. 
 

E: Jaa… asså det beror på. I matte är det ju bara att gå igenom allt som står… att man ska 
kunna. Sen så får vi ofta vilka sidor i matteboken det är och… sånt där. Så där är det väldigt 
klart upplagt. Så jag sitter bara och går igenom alla de där och ser ifall jag kan det och sen 
ifall jag kan liksom redogöra hela det… kriteriet. Och då om jag känner att jag kan det så… 
kan jag det. 

 
Fråga 3: Vilka egna mål har du för din egen prestation när du går in till ett prov? 
”Göra alla uppgifter” eller ”göra så bra jag kan” återkommer. 
 

B: Målet är väl att jag vill kunna lösa alla uppgifterna och inte behöva hoppa över någon. 
Och känna det som… för det känns lite när man har gjort rätt… men a… det är väl att jag 
vill kunna göra alla uppgifterna och det ska bli rätt liksom och… få ett bra betyg. 

 
Fråga 4: Tänker du på bedömningssätten medan du gör uppgifterna? I så fall hur påverkar de ditt sätt att lösa 
uppgifterna? 
Flera elever säger att de tänker på att vara noggrannare, eller redovisa mer fullständigt, på 
uppgifterna som är markerade som ”VG och/eller MVG-uppgifter”. Ingen nämner att de tänker på 
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kriterierna eller vilken typ av uppgift det är. 
 

A: Ja, jag tänker på nivån på uppgifterna. Asså på G-nivån behöver jag bara skriva ett svar, 
då behöver jag inte utveckla det så mycket. Och på VG och MVG så skriver jag mer 
utförligt. 

 
Fråga 5: Väljer du din egen svårighetsnivå så att du löser några uppgifter före de andra eller gör du alla uppgifter? 
Samtliga fem elever gör uppgifterna i nummerordning. Den åtskillnad som kan göras är att hoppa 
över enklare uppgifter om man kört fast för att få tid med ”VG- MVG-uppgifterna”. 
 

D: Jag gör alla uppgifter efter varandra och har egentligen samma strategi för alla uppgifter, 
men om man märker att man har dåligt med tid kan man hoppa vidare till de svårare 
uppgifterna och så kan man gå tillbaka senare. 

 
Fråga 6: Vad tittar du först på när du får tillbaka ett prov? 
Alla säger att de först tittar på betyget på provet. 
 

A: Jag kollar ju först vad jag fått för betyg, sedan kollar jag vilka kriterier jag har uppnått, 
sedan kollar jag vad jag har för fel och så. 

 
Fråga 7: Hur ser du vilket resultat du fått? 
Här har de lite olika uppfattningar om de får en samlad betygsnivå på provet eller om de uppskattar 
”betyget” från hur många kriterier som är ikryssade. Vid följdfråga säger två elever att de läser 
kriterierna men inte riktigt förstått dem. En säger att den brukar fråga läraren vad som menas om 
den inte förstår. 
 

A: Då kollar man här (pekar på avbockningen av kriterier) om det är VG eller MVG. Eller 
jag vet inte! Ibland står det ett samlat betyg och ibland står det inte. 
 
B: Asså ju fler kryss desto bättre är det ju, och om de är nere på de här MVG… i dem 
(pekar), så är det ju bättre. Asså så om jag ser att jag har kanske G-kryss och VG, men inget 
MVG, så tar man ju det som typ ett VG. 
 
E: Då går man ju efter om man har t.ex. alla G och kanske två VG så… G-plus. 

 
Fråga 8: Har bedömningssättet på proven förändrat hur du ser på kursens mål och betygskriterier och i så fall på 
vilket sätt? 
Tre elever säger att det har blivit tydligare vad som bedöms och vad som ger ett betyg. En elev säger 
att den aldrig riktigt läst igenom kriterierna medan den sista säger att den alltid tänkt på kriterierna 
även innan gymnasiet. 
 

B: Jämfört med typ i nian och sådär? (Ja) Det underlättar nog för här, asså även om man 
kanske inte läser det (underförstått kriterierna) så har man ju ändå de här så man kan läsa 
liksom… och veta vad det är. Förut, asså i nian och så, var det mer… poäng. 

 
Fråga 9: Har du under kursens gång själv kunnat bedöma hur på ligger till i förhållande mot kursens mål och 
betygskriterier? 
Tre säger ja direkt, varav två säger att de kunnat göra det genom en kombination av provresultat 
och att prata med läraren. En säger att den aldrig försökt förstå kriterierna och därför inte kunnat 
bedöma hur den ligger till. En säger att det oftast känns bättre medan den skriver provet än när den 
får tillbaka resultatet, dvs. självbedömningen ligger på högre nivå än lärarens bedömning. 
 

A: Nä, asså jag läser aldrig igenom kriterierna ens. Det är ingen idé att försöka förstå dem. 
 
B: Ja, men det är nog både från proven och genom samtal med läraren. Det är nog bäst om 
man pratar med läraren med jämna mellanrum för det kan vara svårt att själv veta utifrån 
proven. 

 
Fråga 10: Vilken typ av bedömning på skriftliga prov i matematik har du tidigare erfarenhet av från 
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grundskolan? 
Fyra elever hade erfarenhet av poängredovisning från högstadiet, tre av dessa hade då ett 
redovisningssätt liknande det system som används till nationella prov. En elev hade från sista året i 
högstadiet erfarenhet av ett liknande system som på JENSEN gymnasium Norra med bedömning 
direkt mot betygskriterierna. Innan dess hade den eleven antal rätt som redovisningssätt på prov, 
dvs. inga poäng men en summativ bedömning. 
 

A: Det var poäng. Och det var det som inte var så bra, för då såhär… om man hade ett 
halvt poäng under för att få ett MVG, då känns det lite såhär: aha, ett halvt poäng och så 
får jag ändå inte det. Det är lite tråkigt, för då står det ju ändå bara: Du fick MVG-minus, 
och liksom då… spelar inte det någon roll, fast man har klarat massa MVG-kriterier kanske. 
 
B: I nian hade vi poäng, men då fick vi aldrig veta några så här… kriterier eller så, jo kanske 
i början på läsåret kanske vi fick ett papper liksom, med kriterier. Och sedan var det så 
här… asså då fick man poäng för varje rätt svar och så ett visst antal poäng var G, VG, 
MVG. 
 
C: Då var det… då fick man poäng, kanske 30 max och sen så var typ… 10 G, 20 VG och 
30 MVG och sådär, som det är på nationella prov. Sedan hade vi ju inte de här 
betygskriterierna då. 

 
Fråga 11: Om du skulle jämföra det sättet du tidigare blivit bedömd på och detta sätt? 
Tre elever säger att det är tydligare vad som bedöms och att kopplingen direkt mot kriterier känns 
riktigt eftersom det utgör underlag för betygssättning. En elev säger att det inte spelar någon roll 
och en blev bedömd på ett liknande sätt i högstadiet och gör därför ingen jämförelse. Av de tre 
första säger två att en nackdel med bedömning direkt mot kriterier är att det kan vara svårare att 
uppnå ett högre betyg eftersom man måste uppfylla varje kriterie. Det blir inte lika lätt att klara ett 
högre betyg genom att klara fler ”lätta” uppgifter. En säger att en nackdel också kan vara att 
tolkningen kan bli svårare, speciellt om en elev och läraren har olika uppfattning om ett kriterie är 
uppfyllt eller inte. Eleverna anger dock att de har förtroende för lärarens bedömning. 
 

B: Kanske att när man har såhär poängsystem så kan man ju få ett VG, även om man bara 
har rätt på G-uppgifter egentligen för att man får ihop tillräckligt många poäng. Men det 
kan man ju inte med det här, för då måste man ju… man måste ju uppfylla liksom VG-
kriterierna. En nackdel är att vissa av de här kriterierna är lite otydliga vad de är, man själv 
kanske tycker att man har uppfyllt det men läraren kanske inte tycker det. De är svåra att 
tolka. 

 
Fråga 12: Om du skulle jämföra sättet du blir bedömd på och poängsystemet som används vid nationella prov? 
En elev fick inte denna fråga pga. tidsbrist, tre elever hade haft liknande system på högstadiet och 
deras svar på föregående fråga gäller således även här. Den sista eleven nämnde som skillnad att den 
trodde det var svårare för läraren att bedöma om en elev uppfyllt kriterierna eller inte vid 
bedömning direkt mot kriterier. 
 

A: Det har vi också haft i grundskolan. Det är bra på ett sätt, det är tydligt. Men om man 
har en dålig dag och kanske gör bra på ett prov men dåligt på ett annat då spelar det inte så 
stor roll, då är det bättre att ha som vi har nu. 
 
B: Vissa av kriterierna känns som att det måste vara svårt för lärarna att veta om man har 
gjort det eller inte. 

 
Fråga 13: Ok, har du några andra kommentarer? 

A: Ja, jag tycker vi borde ha ett prov med bara G-frågor och ett med VG- och MVG-frågor, 
för det är för lite med bara två MVG-frågor på ett prov. Det kan ju vara så att du kanske 
inte klarar båda, eller du kanske bara klarar en eller du kanske inte klarar någon av dem, 
men egentligen klarar du en massa andra MVG-frågor som du har provat på innan. Då 
borde det vara fler MVG-frågor som man kan klara. För du kan ändå, eller du vet att du har 
kapaciteten för att få ett MVG. Men nu bara för att det är två frågor du är lite osäker på så 
fick du fel på det. 
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C: Jag tycker det är ett bra system, det är bara det att jag tycker det är svårt… eller jag har ju 
sänkt mig i matte nu när jag började gymnasiet och jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag 
tror det är… eller jag pluggar lika mycket som jag gjorde i högstadiet, men jag vet 
fortfarande inte varför jag har sänkt mig om det är hur ni bedömer här eller om det är 
svårare prov.  
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6. Analys av resultat 
Analysavsnittet utgår från de frågor som ställdes i avsnitt 3.7. Nedan en kort repetition av den 
modell för bedömningsprocessen som Nyström (2004) använder (se även avsnitt 3.3): 
 
Bedömningssituation → Prestation → Omdöme → Inferenser och Konsekvenser 
 
För att utvärdera kvaliteten i denna process utgår Nyström (2004) från en modell för 
valideringsbegreppet från Messick (ur Nyström 2004, Tabell 3.1). I Messicks modell behandlas 
frågor kring ett provs utformning respektive provets resultat och funktion. Vid validering menar 
Nyström att samtliga områden i denna modell måste beröras med lämpliga frågeställningar. 
Speciellt aspekter kring kunskapssyn och syftet med bedömningen måste tas upp. Nyström (2004) 
menar även att varje syfte med bedömningen måste valideras var för sig. I avsnitt 3.7 återfinns de 
frågeställningar som används i detta arbete baserat på Nyströms ramverk. 

6.1 Begreppsvaliditet – Provets inferenser utifrån tolkningen av 
provresultatet 

 

6.1.1 Hur speglas styrdokumentens kunskapssyn i de granskade proven? 
Tabell 5.2 visar att algoritmkompetens är den matematiska förmåga som testas flest gånger i 
provuppgifterna. Detta är i linje med Boesens (2006) resonemang kring lärarkonstruerade prov där 
han menar att dessa prov mer är inriktade på att testa elevens förmåga att träna in och repetera det 
läraren har sagt än att skapa egna matematiska resonemang. Men i övrigt kan vi se att de flesta 
kompetenserna ur betygskriterierna finns representerade i uppgifterna. 
 
En jämförelse mellan de matematiska förmågorna i tabell 5.2 och möjliga betygskriterier att uppfylla 
i tabell 5.3 är relevant. Eftersom kriteriebeteckningarna i tabell 5.3 inte är samma som de i 
styrdokumenten försvåras dock jämförelsen. En slutsats som kan dras är dock att det är orimligt att 
samtliga fyra G-kriterier testas i samtliga uppgifter som anges som G-nivå. Om man studerar 
kategoriseringen av betygskriterier på det nationella prov som används i figur 3.5 och 3.6 så borde 
det på de granskade proven vara kriterie G1 som testas främst. Detta eftersom G1 testar elevens 
förmåga att använda begrepp, välja och genomföra metoder vid enklare problemlösning, dvs. det 
som av Palm et al (2004) kan kategoriseras som algoritmkompetens och begreppskompetens. 

6.1.2 Hur kopplas uppgifter, prestationer och omdöme ihop till ett resultat och vilket 
sätt används till att presentera resultatet för eleven? 

Resultatavsnittet visar att läraren markerar vilka betygskriterier eleven uppfyllt på provet som 
helhet, dvs. som i avsnitt 3.5.2.2. Bedömningsanvisningarna är knapphändiga till prov A och ej 
tillgängliga i prov B. Detta tolkar jag som att läraren har prioriterat bort bedömningsanvisningarna, 
förmodligen pga. tidsbrist. När tolkningen av elevernas prestation ska kopplas till betygskriterierna 
förlitar sig läraren på sin egen bedömningsförmåga mer än till bedömningsanvisningarna är min 
uppfattning. Även om de bedömningsanvisningar som finns såklart följs. 
 
Läraren gör både en generalisering och en extrapolering (jmf. Kane et al. 1999) av elevens 
kunskaper utifrån svaren på uppgifterna. För att detta ska ha hög validitet (Nyström 2004, Korp 
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2003) krävs att läraren är väl förtrogen med hur tolkningen av kriterierna ska göras. Det är även bra 
om läraren har diskuterat bedömningen med en kollega för att inte likvärdigheten ska riskeras. 

6.1.3 Hur starka är provens ”broar” kopplat till Kanes et al (1999) broanalogi? 
Begreppsvaliditeten är ur denna aspekt hög så länge som bedömaren tolkar prestationen rätt 
gentemot betygskriterierna. Här föreligger dock den största risken med denna typ av bedömning, 
det gäller att bedömningsanvisningarna är fullgoda och/eller bedömaren har kalibrerat tolkningen 
gentemot andra professionella bedömare. 
 
I ”normala” matematikprov är följden över Kanes et al (1999) broar: Prestation leder till: 

• Omdöme: poäng på uppgiften 
• Generalisering: samlat antal poäng på provet 
• Extrapolering: slutbetyg. 

 
Vid bedömningen på de granskade proven är följden istället: Prestation leder till: 

Omdöme → Generalisering → Extrapolering → Uppfyllt kriterie 
dvs. mellanleden ”hoppas över” och görs i ett och samma steg av den bedömande läraren. 
 
Med detta finns både fördelar och risker. En fördel är att extrapoleringen till elevens kunskaper blir 
tydligare, speciellt om bra bedömningsanvisningar finns och bedömningen görs utifrån en samlad 
bild av elevens prestationer på ett helt prov. 
 
Det finns även en uppenbar risk att det är en för grov extrapolering att dra slutsatser kring om en 
elev helt har uppfyllt ett kriterie baserat på en enda uppgift, eller ett fåtal uppgifter (Kane et al 1999, 
Nyström 2004). Det är snarare så att uppgifterna berör delar av kriterieformuleringar, och endast 
ibland på större uppgifter får anses heltäckande. Detta gäller även för nationella prov. Som exempel 
på detta kan nämnas att i nationella provet för Matematik B vt 2005 (UU 2005) testas MVG-
kriterier i fyra av 17 uppgifter, varav kriterie M3 i en uppgift och kriterie M4 i två uppgifter. 

6.1.4 Förstår eleverna vilka grunder de blir bedömda på, dvs. förstår de lärarens 
tolkning av deras prestation i förhållande till betygskriterierna på de granskade 
proven? 

Ja, det är tydligare och mer logiskt kopplat till betygssättningen än vid poängsättning, anser flera 
elever. Men de har svårt att själva tolka kriterierna i förhållande till sin prestation. Undantaget är 
Språk och Presentation, där de förstår skillnaden mellan ”möjligt att följa”, ”lätt att följa” och 
”korrekt språk med logiskt resonemang”. 

6.1.5 Kan eleverna själva tolka sina prestationer i förhållande till betygskriterierna? 
Det är tydligt att eleverna är osäkra på kriterierna. De kriterier som de får ut på papper är desamma 
som återfinns i betygskriterierna, dvs. ingen konkretisering har gjorts. Det görs alltså inga 
kriteriebeskrivningar (Måhl 2005) för att hjälpa eleverna att tolka betygskriterierna. 
 
Helt klart att eleverna inte kopplar sin egen prestation till att de ska uppfylla vissa kriterier. Ingen 
elev nämner exempelvis ”att jag ska visa att jag kan lösa problem av olika sort för det har jag inte 
uppfyllt ännu”. 
 
Eleverna säger själva att de kan bedöma vilken nivå de ligger på utifrån resultatet. Min tolkning är 
att eleverna kopplar denna fråga till om de vet vilken betygsnivå de ligger på. De gör ingen 
bedömning av olika förmågor kopplat till betygskriterierna. För att de ska kunna göra det behöver 
de träna mer i konkreta självbedömningar under lektionstid (Nyström 2004, Nyström & Palm 
2001b). 
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6.2 Påverkan på värderingar – Provets konsekvenser utifrån provresultatet 

 

6.2.1 Kan läraren dra rimliga slutsatser om elevens förmågor baserat på 
provresultatet? 

Även svaret på denna fråga är avhängigt lärarens bedömarkompetens. En fördel med att göra en 
helhetsbedömning kopplat till betygskriterier enligt det sätt som används på prov A och B kan vara 
att läraren kan sätta elevens prestationer i ett större perspektiv och göra tolkningar utifrån flera 
uppgifter samtidigt. Därigenom skulle kopplingen mellan vad eleven faktiskt visat och det läraren 
dras slutsatser om förbättras, det som Korp (2003 sid 121) benämner begreppsrelaterad validitet, 
vilket har samma benämning i Messicks modell ur Nyström (2004). Eftersom eleverna upplever sig 
som rättvist bedömda drar jag slutsatsen att svaret på frågan är ja i denna studie. 

6.2.2 Kan eleverna tolka sina provresultat, dvs. de betygskriterier de har uppfyllt 
respektive inte uppfyllt, så att de vet vad som är viktigt att träna på? 

Från elevintervjuerna kan vi se att eleverna har svårt att tolka kriterierna, vilket gör att 
bedömningssättet inte påverkar deras värderingar om vad som är viktigt att träna på. 
 
Jag drar slutsatsen från elevsvaren att ingen av eleverna tänker särskilt mycket på att de blir 
bedömda direkt mot kriterier, eller tänker på betygskriterierna över huvudtaget, medan de tränar 
inför ett prov. De försöker ”bara lära sig så bra som möjligt”. De går efter det instuderingspapper 
som de har fått och försöker lära sig uppgifterna. Detta träningssätt skulle man kunna hävda, vilket 
stämmer överrens med Boesen (2006), främjar ett imitativt resonemang där eleverna inte tänker så 
mycket själva utan lär sig uppgifter som de har tillgång till facit för. 

6.2.3 Kan eleverna utifrån provresultaten se sina styrkor och svagheter kopplat till 
betygskriterierna? 

Nej, ingen av de intervjuade eleverna använde provresultatet i formativt syfte efter att de fått 
tillbaka proven. 

6.3 Relevans/nytta – Provets inferenser utifrån användningen av 
provresultatet 
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6.3.1 Är bedömning direkt mot betygskriterier ett bra sätt att samla information om 
elevers förmågor inför betygssättning? 

Ja. Användningen av resultatet från bedömningen och dess relevans, är styrkan med bedömning 
direkt mot kriterierna. Resultatet kan direkt användas som betygsunderlag och kopplingen till 
läroplanen är tydlig, vilket elevsvaren visar 

6.3.2 Bidrar sättet att redovisa resultatet direkt mot betygskriterierna till att öka 
elevernas förståelse av kriterierna och hur de ska tolkas? 

Intressant nog säger alla elever att de först tittar på provbetyget när de får tillbaka ett prov. Detta är 
intressant eftersom det inte verkar som de får ett samlat betyg utskrivet på proven. Min tolkning är 
att eleverna är så präglade på hur prov ska se ut i matematik (Skolverket 2003) att de automatiskt 
tittar på betyget först. Om det inte står någon betygsnivå utskriven på provet gör eleverna själva en 
uppskattning av vilken betygsnivå de nått upp till. 
 
Delvis kan man säga att redovisningssättet bidrar till ökad förståelse hos eleverna. Flera elever gör 
en uppskattning av betygsnivå utifrån antal kryss, de kopplar däremot inte kryssen till visade 
förmågor. Eftersom flera också läser igenom de kriterier de har missat, och i vissa fall frågar läraren 
om dem, borde de kunna tolka kriterierna bättre efteråt. 

6.3.3 Har redovisningssättet någon konkret effekt på utvecklingen av elevernas 
lärande? 

Nej, inte vad jag kan bedöma. Eleverna har svårt att koppla ihop prestationer och betygskriterier. 
De förlitar sig på lärarens tolkning och jämför med sina kamraters resultat. Att flera elever säger att 
kriterierna är svåra att tolka tydliggör än mer att konkreta kriteriebeskrivningar är väldigt viktigt. 
Eftersom kriterierna ska återspegla kunskapssynen i läroplanen (Korp 2003, Nyström 2004), är det 
viktigt att eleven görs medveten om hur kunskapssynen ser ut. Det vore intressant med en allmän 
genomgång av kunskapssynen, både historiskt och hur den återspeglas i läroplanerna genom att visa 
hur kompetenser tolkas i uppgifter från t.ex. Palm et al (2004). 

6.4 Sociala konsekvenser – Provets konsekvenser utifrån användningen 
av provresultatet 

 

6.4.1 Påverkar bedömning direkt mot kriterier lärarens sätt att välja ut uppgifter? 
Denna fråga är svår att besvara utifrån de granskade proven. Båda proven innehåller uppgifter från 
äldre nationella prov som testar högre betygskriterier. Eftersom dessa testar fler förmågor än 
lärarkonstruerade prov i regel (Boesen 2006) är det möjligt att läraren haft det i åtanke. 

6.4.2 Påverkar provresultaten elevernas känslor kring betygskriterierna, upplevs de 
som lätta eller svåra att tolka? 

Eleverna upplever kriterierna som svåra att tolka, men det verkar inte som att det påverkar deras 
känslor kring kriterierna. Uppfyllda kriterier är en naturlig följd av att man presterat bra verkar flera 
tycka. 
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6.4.3 På vilket sätt påverkar provresultaten elevernas tro på sin egen förmåga? 
Utformningen av hur resultatet presenteras har en viss inverkan på elevernas självkänsla. Detta visar 
sig t.ex. genom att några anser att det är svårt att nå en viss betygsnivå. 

Några elever upplever att det är svårt att uppfylla kriterierna när proven innehåller få uppgifter, 
något som bl.a. Korp (2003) behandlat. Elevernas motivation inför uppgiften spelar en avgörande 
roll för hur väl de presterar. En risk om läraren lägger till uppgifter som eleverna får välja fritt av, är 
att validiteten minskar (Nyström 2004). Detta eftersom det finns en chans att eleven har tränat på 
ett liknande tal och repeterar den lösningen mer än tänker själv (Boesen 2006). 
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7 Slutsatser och diskussion 
I detta avsnitt utgår jag från de frågeställningar som ställdes i kapitel 2. Dessa slutsatser med 
tillhörande diskussion samt analysavsnittet i kapitel 6 utgör utvärderingen av 
bedömningsprocessens kvalitet på JENSEN gymnasium Norra. 

7.1 Ger bedömningssättet förutsättningar för lärare att kunna ge en rättvis 
eller rimlig bedömning av elevers matematiska förståelse? 

Resultat och analys visar att 

• Eleverna upplever sig rättvist bedömda och anser att bedömningen direkt mot 
betygskriterier är tydligare än poängredovisning. De anser att det blir en naturlig koppling 
mellan resultaten på prov och betyget på kursen 

• Läraren behöver tydliga bedömningsanvisningar med konkretiseringar för att inte riskera en 
kvalitetssänkning i form av felaktiga extrapoleringar av prestationer på prov kopplat till 
elevernas kunskaper 

 
För att bedömningen ska återspegla den kunskapssyn som återfinns i läroplanen gäller att läraren är 
väl förtrogen med tolkningen av denna och de kriterier som finns för bedömning. Studien visar att 
det finns en risk i att hålla kriterierna för allmänt. Tolkningen kan då bli väl bred för vad som krävs 
för att uppfylla ett kriterie. Bedömningsanvisningarna till proven ska vara fylliga och konkreta, 
liknande de som återfinns i nationella prov. 
 
Kriteriebeskrivningar (Måhl 2005) vore till stor hjälp, varför inte låta ämneslaget diskutera och ta 
fram dem gemensamt? Det vore även önskvärt att ibland gå åt andra hållet, dvs. generalisera och 
prata om de förmågor som återspeglas i kriterierna (Palm et al. 2004). 
 
Möjlighet att själv välja ur de uppgifter som testar högre betygskriterier på ett prov kan vara 
önskvärt för att få fram elevernas maximala förmåga. Både Korp (2003) och Skolverket (2003) 
menar att elevernas motivation inför uppgifterna spelar stor roll för resultatet, vilket återspeglar 
Piagets kognitiva kunskapsteori (Korp 2003). 
 
Ett problem eller nackdel med bedömning direkt mot betygskriterier på enskilda uppgifter kan vara 
att olika lösningar kan uppfylla olika kriterier men ändå vara likvärdiga. Dvs. två elever kan ha 
uppfyllt två olika kriterier och få resultatet att de uppfyllt ett av två kriterier, vilket gör att de genast 
skulle undra vad det är de har missat. I poäng hade det stått t.ex. 0/1 oavsett vilket kriterie som 
uppfylldes. Detta kan eventuellt lösas genom att ange max antal möjliga kriterier. 
 
Eftersom bedömning görs direkt mot betygskriterier finns inga poäng som ska värderas mot 
måluppfyllelse, däremot måste elevens redovisningar ställas mot de kriterier som ligger till grund för 
bedömningen. Eftersom kriterierna här är i sin ursprungliga form såsom de är formulerade i 
kursplanerna ligger tolkningen av dem hos läraren, eller hellre lärarlaget på skolan. Vid målstyrda 
läroplaner med allmänna betygskriterier hamnar stor del tolkning och subjektiv bedömning hos den 
enskilda läraren. På en större skola kan läraren ta hjälp av sina kollegor för att ”trimma” sin 
bedömning så att eleverna blir likvärdigt betygssatta. Vid en mindre skola skulle bedömning direkt 
mot kriterier vara svårt om läraren är oerfaren och inte har några kollegor i samma ämne att vända 
sig till. Lärare på mindre skolor skulle då vara i behov av samarbete mellan skolor inom stadsdelen 
eller kommunen. 

7.2 Hur påverkar bedömningssättet vad lärare och elever anser som 
viktigt i undervisningen? 

Resultat och analys visar att 

• Eleverna förstår inte kriterierna i tillräckligt hög grad för att kunna bedöma sin egen 
prestation och därmed använda resultatet som ett verktyg för att hitta rätt 
inlärningsstrategier 

• Som diagnostiskt verktyg är det bra eftersom eleverna kan hitta kunskapsluckor lättare, i 
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form av kursmål de ännu inte uppnått. 
 
Studien visar att bedömningen inte är formativ om inte kriterierna konkretiseras och beskrivs i 
förväg. Det behövs mer arbete med konkretiseringar och kriteriebeskrivningar för att bedömning 
direkt mot kriterierna ska bidra till elevernas kunskapsutveckling i positiv bemärkelse. Detta kan 
t.ex. göras genom att koppla uppgifter till testade betygskriterier via de kompetenser som återfinns i 
Palm et al (2004). Eleverna bör också göras mer delaktiga i bedömningen för att de ska förstå 
kriterierna bättre. 

7.3 Hur används resultatet från bedömningen och är användningen rimlig 
utifrån provets utformning? 
Resultat och analys visar att 

• Provresultaten används direkt som del av lärarens betygsunderlag där läraren ska utvärdera 
vilka betygskriterier en elev har uppfyllt. 

• Användningen av resultatet är rimligt utifrån provens utformning eftersom det vid kursslut 
är uppfyllda kriterier som ska ge ett betyg och inte en genomsnittlig nivå av poängresultat 
på prov. I studien visas dock att det finns en risk att läraren tolkar uppgifterna ”fel” så att 
fel betygskriterier markeras i resultatet. Men för läraren blir det ett naturligt sätt att samla 
betygsunderlag,  

 
Utvärderingssystemet i skolan är en dörr till arbetsmarknaden och avgör till stor del i vilka yrken 
individer hamnar. Bedömning i skolan innebär därför alltid en kontroll och ett maktutövande över 
individen (Virta 2004). Betygsättning är formellt sett en myndighetsutövning. Lärarens bedömning 
av kunskaperna kan ha avgörande betydelse för den enskilda eleven och betygen kan inte överklagas 
(Skolverket 2009). 
 
Didaktikforskning visar med tydlighet att lärarkonstruerade poängsatta skriftliga prov inte är bra 
som enda underlag för betygssättning (Skolverket 2003, Korp 2003, Boesen 2006), utan att en mer 
allsidig utvärdering är önskvärd (bl.a. Nyström & Palm 2001a). Trots det är skriftliga poängsatta 
prov fortfarande det dominerande bedömningssättet i matematik (Skolverket 2003). Det finns 
följaktligen ett stort avstånd mellan forskning och praktik idag. För att minska detta avstånd krävs 
insatser från flera håll och med olika angreppssätt. Jag anser att ett viktigt steg är att ändra formen 
av bedömning vid skriftliga prov så att de bättre motsvarar läroplanens kursmål och betygskriterier. 
 
Jag anser att bedömningssättet gör kriterierna mer konkreta och tydliga för den bedömande läraren. 
Läraren får hela tiden jobba med att koppla konkreta elevsvar mot uppfyllda kriterier. Därmed 
torde lärarens bedömarkompetens öka med tiden. 

7.4 Vilka sociala konsekvenser har provresultaten för t.ex. elevens 
självförtroende? 
Resultat och analys visar att 

• Det finns en risk att varje provuppgift detaljstuderas mot betygskriterierna så pass mycket 
att eleverna blir, eller upplever sig bli, hårdare bedömda 

 
En elev uttrycker denna farhåga i sina svar. Det går inte utifrån studien att se om det finns en grund 
för elevens farhågor men klart är att möjligheten till hårdare tolkning finns eftersom så stort 
tolkningsutrymme lämnas åt läraren och varje uppgift tolkas mot betygskriterierna. 

7.5 Avslutande reflektioner 
Är bedömning och resultatredovisning direkt mot betygskriterier en utopi eller det enda rätta? 
Denna studie har visat att det går att genomföra men att det finns såväl fördelar som nackdelar. 
Den bedömningsprocess som beskrivs och utvärderas i detta arbete håller varierande kvalitet. 
Framför allt är styrkan den direkta kopplingen till betygskriterierna. Provresultaten kan användas 
direkt som del av ett betygsunderlag för en elev. Detta är dock beroende av att tolkningen av 
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betygskriterierna är korrekt för varje uppgift på proven samt att helhetsbedömningen speglar de 
matematiska förmågor eleven faktiskt visat.  Detta arbetssätt ställer alltså möjligtvis högre krav på 
den bedömande läraren än poängbedömning. Vid poängbedömning på ett prov kan å andra sidan 
inga skillnader göras på vilka betygskriterier en elev har uppfyllt, vilket gör att det är ett dåligt 
verktyg både som betygsunderlag och för att hitta elevernas styrkor och svagheter. Detta arbete har 
visat att det sistnämnda är ett utvecklingsområde även vid bedömning och resultatredovisning 
direkt mot betygskriterier. Betygskriterierna behöver framför allt göras mer tolkningsbara för 
eleverna för att bedömningen ska bli formativ. 

Bedömning och resultatredovisning direkt mot betygskriterier är således ingen utopi, men heller 
inte det enda rätta så länge det finns brister i arbetssätten. 

7.6 Framtida forskning 
För att bedömning direkt mot betygskriterier ska kunna fungera fullt ut, både vid summativ och vid 
formativ bedömning, behövs tydliga kriteriebeskrivningar. Kriteriebeskrivningarna ska konkret visa 
hur prestationen kopplar till betygskriterier. Detta arbete sker bäst lokalt på skolorna, eftersom det 
är där bedömningen ska ske. Både stat (genom Skolverket) och kommuner borde initiera och/eller 
stödja ytterligare lokala utvecklingsarbeten inom detta tema. 
 
Det vore även värdefullt med fler studier (såväl praktiska/ skolbaserade som forskningsbaserade/ 
akademiska arbeten) av olika typer av bedömning direkt mot kriterier, t.ex. de som gicks igenom i 
avsnitt 3.5. Detta i syfte att jämföra studier med varandra som underlag för en professionell 
diskussion kring bedömning. 
 
Ett förslag till intressant studie är att göra en sammanställning av elevers resultat på nationella prov 
kopplat till den kategoriseringen av uppgifterna på proven som görs i bedömningsanvisningarna. 
Detta för att se om det finns några likheter respektive skillnader med vilket resultat som resulterar i 
ett visst provbetyg. Ur en sammanställning liknande den som visades i avsnitt 3.5.2.1 i detta arbete 
är det intressant att se t.ex. om en elev som fått VG som provresultat även har uppfyllt de VG-
kriterier som testats i provet. 
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------------- Bilagor ------------- 

Bilaga 1 – Betygskriterier för ämnet matematik enligt kursplan Gy2000  
Kriterier för betyget Godkänd  

G1. Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för att 
formulera och lösa problem i ett steg.  

G2. Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.  

G3. 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.  

G4. Eleven skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis.  

Kriterier för betyget Väl godkänd  

V1. Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller och tillvägagångssätt för 
att formulera och lösa olika typer av problem.  

V2. Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.  

V3. Eleven gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför och 
redovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 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.  

V4. Eleven visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problem och 
använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken.  

V5. Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och vilken 
betydelse den har i vår tid inom några olika områden.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd  

M1. Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller vid 
problemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk.  

M2. Eleven analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning och 
matematiska resonemang.  

M3. Eleven deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligt matematiska 
bevis.  

M4. Eleven värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer av matematiska 
problem och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet.  

M5. Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft för utvecklingen av 
vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur. 

 
(Skolverket 2000b)  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
• Inför ett prov, känner du till vilka kursmål och vilka kriterier som kommer att testas och 

hur de kommer att bedömas? 
• På vilket sätt påverkar sättet du blir bedömd på hur du förbereder dig inför ett prov? 
• Vilka egna mål har du för din egen prestation när du går in till ett prov? 
• Tänker du på bedömningssätten medan du gör uppgifterna? I så fall hur påverkar de ditt 

sätt att lösa uppgifterna? 
• Väljer du din egen svårighetsnivå så att du löser några uppgifter före de andra eller gör du 

alla uppgifter? 
• Vad tittar du först på när du får tillbaka ett prov? 
• Hur ser du vilket resultat du fått? 
• Har bedömningssättet på proven förändrat hur du ser på kursens mål och betygskriterier 

och i så fall på vilket sätt? 
• Har du under kursens gång själv kunnat bedöma hur på ligger till i förhållande mot kursens 

mål och betygskriterier? 
• Vilken typ av bedömning på skriftliga prov i matematik har du tidigare erfarenhet av från 

grundskolan? 
• Om du skulle jämföra det sättet du tidigare blivit bedömd på och detta sätt? 
• Om du skulle jämföra sättet du blir bedömd på och poängsystemet som används vid 

nationella prov? 
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Bilaga 3 – Prov A: Kontrollskrivning Matematik A Area och Volym 
Skriv alla dina uträkningar och kommentarer på separat papper. 

Alla svar ska motiveras med uträkningar och/eller kommentarer. 

1. Omvandla till dm2:            a) 151 cm2            b) 95 m2 (G-nivå) 

2. Parfym säljs i flaskor som innehåller 5 ml.  
Hur många sådana flaskor räcker till 1 liter parfym? (G-nivå) 

3. En tomt har följande utseende. 

  (G-nivå) 

a. Hur många meter staket behövs om man vill sätta upp det runt hela tomten? 

b. Hur stor area har tomten? 

4. Omvandla till cm3:            a) 3,05 m3            b) 150 mm3 (G-nivå) 

 

5. En boll har radien 17,0 cm. Hur många liter luft rymmer bollen? (G-nivå) 

6. Ett hockeylag har med sig 120 förpackningar med sportdryck  
när de åker till en bortamatch. Förpackningarna har formen  (G-nivå) 
av rätblock med måtten 6,0 cm× 4,0 cm× 10,5 cm.  
Hur många liter sportdryck har de med sig? Svara i hela liter. 

7. Bestäm det streckade områdets area. (VG) 

 
8. Olle påstår att han kan fylla paketet nedan med mjölk på under 1 minut. Är detta 

möjligt om Olle fyller paketet med 2 cl/sekund? Motivera ditt svar med beräkningar 
och kommentarer. Mjölkpaketet har följande mått: cmh 20= , cmd 10=   
 (VG) 

 
 

 

 

9. Tennisbollar kan köpas i cylindriska rör som rymmer precis 4 bollar. Se bilden.  (MVG) 

Visa att förhållandet mellan rörets volym och bollarnas volym är 
3
2

. 



44 
 

 

10. Kaveh och Sandy diskuterar hur man ska gå till väga för att bestämma hur många små 
lådor som ryms i en större låda. De har räknat och löst problemet på två olika sätt. Vem 
av dem har den rätta lösningen? En utförlig motivering krävs! (MVG) 

 

 
 

Kaveh’s lösning Sandy’s lösning 

578
1728
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Svar: Det ryms 578 st små lådor. 

1m = 100 cm 

8
12
100

≈  

Det ryms 8 st små lådor i längd, bredd och höjd 
vilket innebär att det totalt ryms med 

st512888 =⋅⋅  små lådor. 

 
Svar: Det ryms 512 st små lådor. 

  

cmd
cmb
cmh

ma

12
12
12
1

=
=
=
=



45 
 

• ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna tillämpa dem i 
vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen 

När du är klar med momentet ska du: 

• vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser och resonemang att du förstår och 
kan använda begreppen och tankegångarna vid problemlösning 

 
Momentet innehåller i A-kursen: 
– namn och delar på några geometriska figurer. 
– beräkna omkrets av triangel, fyrhörning, cirkel och sammansatta figurer. 
– beräkna area av triangel, rektangel, cirkel och sammansatta figurer. 
– beräkna volymen av rätblock, pyramid, prisma, cylinder, kon, klot och sammansatta figurer. 
 
 

 
Momentet Area och Volym 

Betygskriterier som prövas i detta prov    X = uppfyllt 
G1 Du formulerar och löser problem i ett steg och visar därmed grundläggande 

förståelse för begrepp, metoder, och procedurer. 
 

G2 Du genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.  
G3 Du kan skilja gissningar från givna fakta och härledningar eller bevis.  
G4 Dina redovisningar är möjliga att förstå och följa även om det matematiska språket 

är torftigt och ibland felaktigt. 
 

V1 Du formulerar och löser olika typer av problem och visar därmed god förståelse 
för begrepp, metoder och procedurer samt säkerhet i dina beräkningar. 

 

V2 Du gör matematiska tolkningar av situationer och händelser.  
V3 Du använder kunskaper från olika delområden av matematiken  
V4 Du deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.  
V6 Dina redovisningar (skriftliga) bygger på ett logiskt resonemang samt är lätta att 

följa och förstå. Det matematiska språket med termer, symboler och konventioner 
är acceptabelt 

 

M2 Du väljer generella metoder och modeller vid problemlösning.  
M4 Du värderar och jämför olika metoder vid problemlösning  
M5 Du kan genomföra härledningar och matematiska bevis.  
M8 Du redovisar en klar tankegång, redovisningen är välstrukturerad, fullständig och 

tydlig. Det matematiska språket med termer, symboler och konventioner är korrekt 
och lämpligt. 

 

 



46 
 

 
För läraren! 

Följande betygskriterier prövas i följande uppgifter: 
 
Uppgift 1 – 6 prövar tillsammans alla G kriterier. Löser eleven ALLA G-uppgifterna så har 
eleven även uppnått kriteriet V1.  
 
Uppgift 7 prövas kriterierna V1 och V6. Här kan G kriterier även prövas om eleven inte 
löser hela uppgiften. 
 
Uppgift 8 prövas kriterierna V1, V2, V3, V4 och V6. Här kan G kriterier även prövas om 
eleven inte löser hela uppgiften. 
 
Uppgift 9 prövas kriterierna M2, M5 och M8. Här kan G och VG kriterier även prövas om 
eleven inte löser hela uppgiften. 
 
Uppgift 10 prövas kriterierna M4. Här kan G och VG kriterier även prövas om eleven inte 
löser hela uppgiften. 
 
Källa: JENSEN gymnasium Norra (2009) 
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Bilaga 4 – Prov B: Matematik A - Funktioner 
Hjälpmedel: miniräknare.  
Samtliga uppgifter ska motiveras med uträkningar eller text. 

 
1. Grafen visar saldot på ett bankkonto efter det att en insättning gjorts på 

ett nyöppnat   konto. 
a) Hur stor var insättningen?   
b) Hur lång tid tar det för insättningen att fördubblas?   
 

  
 
 

2. Ett mobiltelefonbolag tar ut följande avgifter från sina 
kunder: En fast kostnad på 150 kronor och en rörlig 
kostnad på 6 kronor per minut. där y  är 
månadskostnaden i kronor när man ringt i x minuter. 

a. Ställ upp en formel som beskriver hur den totala 
kostnaden y beror på antalet minuter x man ringer. 

b. Beräkna vad man får betala för ett samtal som är 
30 minuter långt. 

c. En kund betalade en månad 360 kronor. Hur 
många minuter ringde kunden den månaden? 
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3. Rita grafen till funktionen y = 3 – x genom att först göra en värdetabell 
  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

x y  
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VG-MVG 

4. Hos ett nyfött barn ändrades vikten från födseln till och med tionde 
veckan  
       enligt diagrammet nedan. 

a) Vilket var barnets lägsta vikt? Endast svar fordras. 
b) Hur stor var barnets genomsnittliga viktökning per vecka från 

det att barnet var 2 veckor tills det blev 10 veckor?  
c) Skriv en formel som visar sambandet mellan barnets ålder och 

dess vikt, som gäller för åldern 2 till 10 veckor.  

 
 

5. Vid en bergsbestigning visar det sig att lufttemperaturen avtar linjärt 
med höjden (ovanför havsytans nivå). Vid höjden 3500 m är 
temperaturen –4,0°C och vid höjden 4200 m är temperaturen –8,2°C. 

c) Bestäm lufttemperaturen vid havsytan. 
d) Bestäm en funktionsformel som visar hur temperaturen  T °C beror 

av höjden  h meter. 
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Betygskriterier som prövas i detta prov X = uppfyllt 

 
Källa: JENSEN gymnasium Norra (2009) 
  

G1 Du formulerar och löser problem i ett steg och visar därmed grundläggande 
förståelse för begrepp, metoder, och procedurer. 

 

G2 Du genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.  
G3 Du kan skilja gissningar från givna fakta och härledningar eller bevis.  
G4 Dina redovisningar är möjliga att förstå och följa även om det matematiska språket 

är torftigt och ibland felaktigt. 
 

V1 Du formulerar och löser olika typer av problem och visar därmed god förståelse 
för begrepp, metoder och procedurer samt säkerhet i dina beräkningar. 

 

V2 Du gör matematiska tolkningar av situationer och händelser.  
V3 Du använder kunskaper från olika delområden av matematiken  
V6 Dina redovisningar (skriftliga) bygger på ett logiskt resonemang samt är lätta att 

följa och förstå. Det matematiska språket med termer, symboler och 
konventioner är acceptabelt 

 

M2 Du väljer generella metoder och modeller vid problemlösning.  
M8 Du redovisar en klar tankegång, redovisningen är välstrukturerad, fullständig och 

tydlig. Det matematiska språket med termer, symboler och konventioner är 
korrekt och lämpligt. 
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Bilaga 5 – Matrisredovisning av betygskriterier 

Källa: JENSEN gymnasium Norra (2009) 

  

Bedömningen avser G VG MVG 
Metodval och 
genomförande 
I vilken grad du kan tolka 
en problemsituation och lösa 
olika typer av problem. 
 
Hur fullständigt och hur väl 
du använder metoder och 
tillvägagångssätt som är 
lämpliga för att lösa 
problemet. 
 

Du formulerar och löser 
problem i ett steg och 
visar därmed 
grundläggande 
förståelse för begrepp, 
metoder, och 
procedurer. 

Du formulerar och löser olika 
typer av problem och visar 
därmed god förståelse för 
begrepp, metoder och 
procedurer samt säkerhet i dina 
beräkningar. 

Du gör matematiska tolkningar 
av situationer och händelser. 

Du använder kunskaper från 
olika delområden av 
matematiken 

Du kan formulera och 
utveckla problem. 

 

Du väljer generella metoder 
och modeller vid 
problemlösning. 

Matematiska 
resonemang 
Förekomst och kvalitet hos 
värdering, analys, 
reflektion, bevis och andra 
former av matematiska 
resonemang. 

Du genomför 
matematiska 
resonemang såväl 
muntligt som skriftligt. 

 

 

Du kan skilja gissningar 
från givna fakta och 
härledningar eller bevis. 

Du deltar i och genomför 
matematiska resonemang såväl 
muntligt som skriftligt. 

 

 

 

 

 

Du ger exempel på hur 
matematiken utvecklats och 
använts genom historien och 
vilken betydelse den har i vår 
tid inom några olika områden 

Du tar del av andras argument 
och framför utifrån dessa egna 
matematiskt grundade idéer. 

Du värderar och jämför olika 
metoder vid problemlösning 

Du kan genomföra 
härledningar och matematiska 
bevis. 

Du drar slutsatser från olika 
typer av problem och 
matematiska resonemang samt 
bedömer slutsatsernas 
rimlighet och giltighet  

Du redogör för något av det 
inflytande matematiken har 
och har haft för utvecklingen 
av vårt arbets- och samhällsliv 
samt för vår kultur. 

Redovisning och 
matematiskt språk 
Hur klar, tydlig och 
fullständig din redovisning 
är och hur väl du använder 
matematiska termer, 
symboler och konventioner. 

Dina redovisningar är 
möjliga att förstå och 
följa även om det 
matematiska språket är 
torftigt och ibland 
felaktigt. 

Dina redovisningar (muntliga 
och skriftliga) bygger på ett 
logiskt resonemang samt är 
lätta att följa och förstå. Det 
matematiska språket med 
termer, symboler och 
konventioner är acceptabelt. 

Du redovisar en klar 
tankegång, redovisningen är 
välstrukturerad, fullständig 
och tydlig. Det matematiska 
språket med termer, symboler 
och konventioner är korrekt 
och lämpligt. 
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Bilaga 6 – Kategorisering av kursmål och betygskriterier på NP Ma A VT05 
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Källa: PRIM-gruppen (2005)  
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Bilaga 7 – Mål att sträva mot i ämnet matematik enligt kursplan Gy2000 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna  
 
S1. utvecklar sin tilltro till den egna förmågan att lära sig mera matematik, att tänka matematiskt och 

att använda matematik i olika situationer, 
 
S2. utvecklar sin förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, symboler, metoder, 

begrepp och uttrycksformer, 
 
S3. utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med matematiska 

begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa problemet, 
 
S4. utvecklar sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt redovisa sina 

tankegångar muntligt och skriftligt, 
 
S5. utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem på egen hand och i grupp bl.a. 

av betydelse för vald studieinriktning samt att tolka och värdera lösningarna i förhållande till det 
ursprungliga problemet, 

 
S6. utvecklar sin förmåga att reflektera över sina erfarenheter av begrepp och metoder i 

matematiken och sina egna matematiska aktiviteter, 
 
S7. utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin begreppsbildning samt 

formulera och motivera olika metoder för problemlösning, 
 
S8. utvecklar sin förmåga att utforma, förfina och använda matematiska modeller samt att kritiskt 

bedöma modellernas förutsättningar, möjligheter och begränsningar, 
 
S9. fördjupar sin insikt om hur matematiken har skapats av människor i många olika kulturer och 

om hur matematiken utvecklats och fortfarande utvecklas, 
 
S10. utvecklar sina kunskaper om hur matematiken används inom informationsteknik, samt hur 

informationsteknik kan användas vid problemlösning för att åskådliggöra matematiska samband 
och för att undersöka matematiska modeller. 

 
Källa: Skolverket (2000a)  
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Bilaga 8 – Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs A i 
matematik enligt kursplan Gy2000  
Eleven skall  
A1.  kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och 

vald studieinriktning, 
 
A10. känna till hur matematiken påverkar vår kultur när det gäller till exempel arkitektur, 

formgivning, musik eller konst samt hur matematikens modeller kan beskriva förlopp och 
former i naturen, 

 
Aritmetik  
A2.  ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta reella tal skrivna på olika sätt, med 

och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna tillämpa sina kunskaper i olika former av 
numerisk räkning med anknytning till vardagsliv och studieinriktning, 

 
Geometri  
A3. ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna tillämpa dem i 

vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen, 
 
A4. vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser och resonemang att hon eller han 

förstår och kan använda begreppen och tankegångarna vid problemlösning, 
 
Statistik  
A5.  kunna tolka, kritiskt granska och med omdöme åskådliggöra statistiska data samt kunna tolka 

och använda vanligt förekommande lägesmått, 
 
Algebra och funktionslära  
A6. kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs för 

problemlösning i vardagslivet och i studieinriktningens övriga ämnen, 
 
A7.  kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer samt lösa dem med 

för problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel, 
 
A8. kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner och enkla 

exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp inom privatekonomi och i samhälle, 
 
Tekniska hjälpmedel  
A9. ha vana att vid problemlösning använda dator och grafritande räknare för att utföra 

beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram. 
 
Källa: Skolverket (2000b) 
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Bilaga 9 – Bedömningsanvisningar till uppgift 6 på nationella provet i 
Matematik A från vårterminen 1999 
6. a) 3 700 g (Max 1/0) 
Godtagbar avläsning 1 G 
 
b) Svar inom intervallet 200–250 g/vecka (Max 2/1) 
Redovisad godtagbar tankegång 1 G 
med godtagbart svar + 1 G 
Använder hela intervallet vid beräkningen + 1 VG 
 
c) T ex y ≈ 225 x + 3350 där x är åldern i veckor och y är vikten i 
gram (Max 0/2) 
Formel som innehåller fast del och rörlig del 1 VG 
Godtagbar formel med variabelbeskrivning + 1 VG 
 
Enligt kategoriseringen i bedömningsanvisningarna testar uppgiften kursmålen (från kursplanen 
1994 innan revidering 2000): 

6a: F1 
6b: R3, F1, F2 
6c: A1, F1, F2 

 
Och betygskriterierna: 

6a: Ga, Gc 
6b: Ga, Gd, Gf, Va, Vg 
6c: Va, Vd 

 
Kursmål som testas i uppgift 6 
Eleven ska 
R3.  kunna välja beräkningsmetod och lämpligt hjälpmedel vid numerisk räkning, vara van vid 

att kontrollera resultatets rimlighet och inse att räkning med mätetal ger resultat med 
begränsad noggrannhet 

 
A1.  kunna teckna, tolka och använda enkla algebraiska uttryck och formler samt kunna tillämpa 

detta vid praktisk problemlösning 
 
F1.  kunna rita och tolka enkla grafer som beskriver vardagliga förlopp, 
F2. kunna ställa upp, använda och grafiskt åskådliggöra linjära funktioner och enkla 

exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp inom t.ex. privatekonomi, 
samhällsförhållanden och naturvetenskap 

 
Betygskriterier som testas i uppgift 6 
G-a.  Eleven har insikter i begrepp, lagar och metoder som ingår i kursen. 
G-c.  Eleven löser uppgifter i vilka problemformuleringen är klart definierad, t ex lösning av 

linjära ekvationer och beräkning med hjälp av skalor, och exempeltypen är sådan att eleven 
mött den tidigare. 

G-d. Eleven känner till och använder några olika bearbetningsstrategier och behandlar enkla och 
vanliga problemställningar. 

 
V-a.  Eleven har goda insikter i begrepp, lagar och metoder som ingår i kursen. 
V-d.  Eleven kan föreslå, diskutera och värdera olika bearbetningsstrategier och kan behandla 

problemställningar av olika svårighetsgrad och art. 
V-g.  Eleven kan göra en skriftlig redovisning av bearbetning av problem. I redovisningen visar 

eleven en klar tankegång och kan rita korrekta och tydliga figurer. 
Källa: UU (1999)  
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Bilaga 10 – Fullständiga intervjusvar från elever 
De fem eleverna kallas nedan för Elev A (tjej), B (tjej), C (tjej), D (kille) och E (tjej). Följdfrågor 
utanför de förberedda frågorna och svaren på dessa är indraget för att göra en åtskillnad. 
 
Inför ett prov, känner du till vilka kursmål och vilka kriterier som kommer att testas och hur 
de kommer att bedömas? 
A: Nä, asså vi får ut ett slags övningsprov med allting innan. Men jag tycker vi får det alldeles för 
sent. Kanske lektionen innan eller ens det. Man borde få det tidigare så att man hinner gå och 
plugga på det, hinner fråga om det, vad som är fel och liksom hur man ska förklara, eller räkna ut 
det rätt, eller… ja. 
  

Ok, men står det på övningsproven vilka kursmål och betygskriterier som testas? 
 A: Mm… tror det, jag kommer inte riktigt ihåg. 
 
B: Eh… jag vet inte faktiskt. Asså, jo om man frågar så får man ju veta. Men jag vet inte om vi 
har… asså man vet ju vilket… asså vad det är för uppgifter på provet, om det är geometri eller 
sådär. Men jag tror inte vi får se de hära (pekar på kriterierna på proven) innan, vilka det är. Jag tror 
inte det. 
 
C: Betygskriterierna vet jag, det har vi papper på. Kursmålen… brukar vi… ja få papper på innan 
provet med det vi ska kunna och så där. De två sista proven har vi fått det på, med punkter vad vi 
ska kunna. 
 
D: Asså… det är inte alltid så att man… jag tror inte… vi har gått igenom, så här, betygskriterier 
någon gång, utan vill man veta får man själv fråga om man inte förstår betygskriterierna själv. Han 
delar ju ut dem, men jag kommer inte ihåg att vi har… gått igenom dem. 
  

Har ni fått ut ett papper med kriterierna inför proven eller i början av kursen? 
 D: Inför proven. Med ett papper med betygskriterierna och ett blad som man kan plugga 

till och så om man klarar dem så vet man att det kanske kommer gå bra på provet. Och så 
vet man vilka sidor det är man ska plugga liksom, vilket kapitel det är så att man vet vad 
man ska göra. 

 
E: Mm, det kollar man ju på Online. Oftast ligger det där. 
  

På webplattformen JENSEN Online? 
 E: Ja. Om man inte har glömt det eller något. Annars får vi det ju ofta på papper också, så 

vi har dem ganska tydligt framme. 
 
På vilket sätt påverkar sättet du blir bedömd på hur du förbereder dig inför ett prov? 
A: Nej det gör det inte, men jag tycker att det är bra att det är sådär (pekar på tabellen för 
avbockning av kriterier på proven), då vet man vad man har uppnått och så. 
 
B: Nej, jag brukar inte förbereda mig för matteproven. Det känns mer som att, om jag kunnat det 
på lektionen så kan jag det sedan också. 
 
C: Jag tänker inte på hur han bedömer, då lär jag mig bara. 
 
D: Asså kriterierna är ju, eftersom det är matte, det är ju sånt som bara kommer om man svarar rätt 
på talen. Ehh… det står ju t.ex. ”Du ska redovisa en klar tankegång…” och sånt, men… ehh… det 
gör man ju… om man gör MVG-frågorna och det står att man måste redovisa, då gör man ju det 
automatiskt liksom. Så betygskriterierna är inte särskilt relevanta när man… pluggar. 
 
E: Jaa… asså det beror på. I matte är det ju bara att gå igenom allt som står… att man ska kunna. 
Sen så får vi ofta vilka sidor i matteboken det är och… sånt där. Så där är det väldigt klart upplagt. 
Så jag sitter bara och går igenom alla de där och ser ifall jag kan det och sen ifall jag kan liksom 
redogöra hela det… kriteriet. Och då om jag känner att jag kan det så… kan jag det. 
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Är det lätt att bedöma att man kan? 

 E: Ja alltså man tar ju hjälp från mamma och pappa och sånt där, och om de tycker att man 
gör det bra så… 

  
Om du märker när du tränar att du inte uppfyller ett kriterie, påverkar det sättet du tränar på? 

 E: Nä det påverkar inte. Jag försöker bara göra det bättre nästa gång, och göra det lite 
mer… bättre… bara. 

 
Vilka egna mål har du för din egen prestation när du går in till ett prov? 
A: Mål i betyg och så? 
  

Ja, eller mål för det du ska göra eller prestera? 
 A: Asså, jag försöker typ göra mitt bästa och svara på allting… och a… få MVG. 
  

Ok, och hur får man MVG? 
 A: Man utvecklar så långt som möjligt eller vad man ska säga. Svara på MVG-frågorna. 
 
B: Målet är väl att jag vill kunna lösa alla uppgifterna och inte behöva hoppa över någon. Och känna 
det som… för det känns lite när man har gjort rätt… men a… det är väl att jag vill kunna göra alla 
uppgifterna och det ska bli rätt liksom och… få ett bra betyg. 
 
C: Vilket betyg jag vill ha eller? 

 
Ja, eller mål för det du ska göra eller prestera? 

 C: Att jag ska klara alla G- och VG-uppgifterna och försöka på MVG. Eller jag vill ha 
högre än G i alla fall. Sen så… göra mitt bästa… och se sen vad jag får. 

 
D: Ehh… skriva så bra som möjligt antar jag. 
  

Har du någon strategi så där, eller hur tänker du? 
 D: Jag vet inte, jag tycker det är skönt att få lyssna på musik för det brukar vara 

avslappnande och så, det gör så att man inte blir stressad t.ex. 
  

Tänker du något på vilken nivå du vill nå upp till på provet? 
 D: Så hög som möjligt, MVG om det går. 
 
E: Hoppas det går bra, tänker man ju. Jag tänker inte särskilt mycket, jag bara försöker få upp allt 
jag har lärt mig… asså som att jag har boken framför mig. Jag vill bara att det ska gå så bra som 
möjligt, så jag skriver så bra jag kan. 
 
Tänker du på bedömningssätten medan du gör uppgifterna? I så fall hur påverkar de ditt 
sätt att lösa uppgifterna? 
A: Ja, jag tänker på nivån på uppgifterna. Asså på G-nivån behöver jag bara skriva ett svar, då 
behöver jag inte utveckla det så mycket. Och på VG och MVG så skriver jag mer utförligt. 
  

Ok, så på G-nivån skriver du bara svar? 
 A: Ja, eller kanske någon liten uträkning. 
  

När du kommer till VG- och MVG-frågor, hur tänker du då annorlunda? 
 A: Då gör jag mer utförligt, förklarar mer vad jag har gjort. 
 
B: Jag tänker väl kanske lite på att på VG- och MVG-nivå måste man vara lite noggrannare på, för 
G-uppgifterna gör man ofta bara i huvudet och skriver ner svaret. Och det finns ju kriterier som 
säger att det ska var tydlig struktur hur man räknar, eller hur man löser det liksom. 
 
C: Jaa, asså jag tänker mycket på tiden, hur mycket tid jag har kvar. Så att jag inte tar för lång tid på 
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t.ex. en G-uppgift utan har tid kvar till VG och MVG, som kanske är lite viktigare. Sen så, om jag 
har tid, så går jag tillbaka till G. Annars tänker jag likadant när jag löser alla uppgifter, det spelar 
ingen roll vilken nivå. 
 
D: Inte egentligen.  Om man går upp på VG så märker man ju att det blir svårare liksom. Ehh… 
om man gör G-frågorna så är det ju ganska lätt och när man går upp till VG så blir det ju betydligt 
svårare. 
  

Så man märker det av uppgifterna mer än av nivån som står bredvid? 
 D: Ja, det där påverkar inte mig egentligen. 
 
E: Då tänker jag G: det ska jag klara, och det gör jag oftast. Men i matte så ligger jag ganska dåligt 
till så jag brukar i och för sig inte göra MVG och sånt där, för det kan jag inte. Jag försöker på dem, 
men sen så fattar jag ingenting och så blir det bara siffror överallt. Men jag försöker. 
 
Väljer du din egen svårighetsnivå så att du löser några uppgifter före de andra eller gör du 
alla uppgifter? 
A: Nej, jag går i nummerordning 1, 2, 3, 4 osv. 
 
B: Jag räknar uppgifterna som de står om det inte är någon som är jättesvår, då hoppar jag i så fall 
över den och går tillbaka. 
 
C: Nä, jag gör 1, 2, 3 osv. hela tiden, men G-uppgifter kan jag hoppa över om jag hakar upp mig, 
men VG och MVG hoppar jag inte över. 
 
D: Jag gör alla uppgifter efter varandra och har egentligen samma strategi för alla uppgifter, men 
om man märker att man har dåligt med tid kan man hoppa vidare till de svårare uppgifterna och så 
kan man gå tillbaka senare. 
 
E: Nej, jag går från ett och neråt och räknar alla uppgifterna på samma sätt. Det är mer att jag 
förstår att en uppgift är lite svårare om det står VG. 
 
Vad tittar du först på när du får tillbaka ett prov? 
A: Jag kollar ju först vad jag fått för betyg, sedan kollar jag vilka kriterier jag har uppnått, sedan 
kollar jag vad jag har för fel och så. 
  

Brukar ni få ett samlat betyg då på provet? 
 A: Inte alltid… Nää det brukar vi inte, det brukar inte stå faktiskt. 
 
B: Betyget, asså där det står vilka såna här (pekar på kriterierna) som är ifyllda. För jag tror, vi får 
inget betyg på provet. Eller, jo ibland får vi det, då har han skrivit så här ”Det var en VG-nivå” eller 
sådär, så då kollar jag först på det och sedan på kriterierna, vilka som är ifyllda. 
 
C: Betyget. 
 
D: Vilket betyg jag fick. 
  

Det står ett samlat betyg då på provet? 
 D: Ja. 
 
E: Ja först betyget och sen hur många såna här… kriterier som är ikryssade. 
  

Du får ett samlat betyg på provet? 
 E: Ja. Fast det brukar aldrig stå G, VG, MVG, utan det står ju hur många kriterier… och så. 
 
Hur ser du vilket resultat du fått? 
A: Då kollar man här (pekar på avbockningen av kriterier) om det är VG eller MVG. Eller jag vet 
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inte! Ibland står det ett samlat betyg och ibland står det inte. 
  

Hur tänker du om det står att du uppnått några kriterier men inget samlat betyg, hur vet du vilken nivå 
du har uppnått? 

 A: Då frågar jag bara, för det kan ju vara så att jag bara nått ett MVG-kriterie, men det är 
fortfarande inte MVG. Så jag måste klara fler. 

  
Men du tänker då, om jag förstår dig rätt, att du fått G, VG eller MVG på provet som helhet? 

 A: Mm, det gör jag. 
  

Hur tror du att provresultaten vägs in i slutbetyget 
 A: Men grejen är att under grundskolan var det alltid så att har du fått fler MVG:n än VG:n 

då får du MVG. Men här är det mer du har klarat… alltså klarat alla MVG-nivåer fast på 
olika prov och så, det spelar ingen roll om du fått fler MVG eller fler VG, det handlar om 
att klara det och visa att du kan det ändå… och då får jag fortfarande MVG… och det 
tycker jag är mycket, mycket bättre. 

  
Vad är det som är bra med det? 

 A: För förut så liksom då var det så här att man kunde säga: Du har fått MVG-minus, men 
här spelar betyget på proven ingen roll, de tittar bara på vilka kriterier man har uppnått och 
det tycker jag är mycket bättre ändå. 

 
B: Asså ju fler kryss desto bättre är det ju, och om de är nere på de här MVG… i dem (pekar), så är 
det ju bättre. Asså så om jag ser att jag har kanske G-kryss och VG, men inget MVG, så tar man ju 
det som typ ett VG. 
  

Ok, tittar du också på det som står i kriterierna, t.ex. V1 här (pekar), tittar du då på vad som står efter 
V1? 

 B: Nä, asså jag är nog mer så att om jag kanske har på tre… har tre kryss men inte på ett, så 
kanske jag läser den där krysset inte är, vad det är jag har missat liksom. 

 
C: Det brukar vara sämre än vad jag tyckte det gick. 
  

Ok, står det en samlad nivå på hela provet? 
 C: Ja. 
  

Tittar du på något mer sedan när du fått veta betyget? 
 C: Jag tittar på vilka betygskriterier jag har uppnått och vad jag hade fel på… sen så lämnar 

jag tillbaka det. 
  

Kommer du då ihåg vilka kriterier du inte har uppfylld och tänker du på dem sedan? 
 C: Nä, inte sådär. Jag borde väl göra mer än vad jag gör men… jag tänker inte på det. 
 
D: Genom betyget (se förra frågan). Jag tycker aldrig i matte att kriterierna är särskilt relevanta, inte 
de här i alla fall (pekar). De förklarar inte hur jag ska göra för att uppnå ett bättre betyg, tycker jag. 
  

Hur skulle du vilja att det var för att man skulle veta mer vad man skulle göra? 
 D: Jag vet inte, det är ganska svårt liksom. Om du tar typ geografi så kan det ju bara stå: du 

ska liksom… för G så ska du bara kunna… vädret eller… hur det regnar, och för MVG 
kanske man ska kunna förklara hela förloppet och såhär… konsekvenser och sånt. Då är 
det svårt i matte liksom, ehh… 

  
Men om man kunde koppla det till området mer, t.ex. i geometri att man ska kunna namnet på några 
geometriska figurer, skulle det vara lättare om man hade mer konkret? 

 D: Ja, eller då måste man ju liksom… ehh… om det ska stå för MVG vad ska man skriva 
då istället liksom? Om vi säger att det här är G (pekar på kursmålet ”att kunna namnet på 
några geometriska figurer) vad ska man skriva om det ska stå MVG istället? Men 
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betygskriterierna är inte så viktiga, det viktiga är att man ska kunna allt och ju bättre du kan 
det, desto bättre betyg får man. Jag tycker det är ganska bra så. 

 
E: Då går man ju efter om man har t.ex. alla G och kanske två VG så… G-plus. 
 
 Då tänker du själv betygsnivån? 
 E: Ja, och sen så pratar vi ju alltid med läraren. 
 
 Går ni igenom det tillsammans då eller pratar ni en och en? 
 E: Det brukar vara lite olika. 
 
Har bedömningssättet på proven förändrat hur du ser på kursens mål och betygskriterier 
och i så fall på vilket sätt? 
A: Det är tydligare nu. 
 
B: Jämfört med typ i nian och sådär? (Ja) Det underlättar nog för här, asså även om man kanske inte 
läser det (underförstått kriterierna) så har man ju ändå de här så man kan läsa liksom… och veta 
vad det är. Förut, asså i nia och så, var det mer… poäng. 
 
C: Ja, eller det är mycket tydligare nu. Nu har vi det här på varje prov, så när jag är klar är det bara 
att gå igenom… jag vet själv vad jag har uppnått och ungefär vad jag har uppnått. Det är mycket 
bättre nu. 
 
D: Jag tror faktiskt att jag aldrig har läst igenom betygskriterierna helt och hållet om jag ska vara 
ärlig. 
 
E: Vad menar du? 
 
 Tänker du på kriterierna annorlunda för att ni blir bedömda direkt mot kriterier? 
 E: Aha. Nej, asså det… jag… jag har alltid kollat på dem… asså på betygskriterier. Det är ju 

det man ska gå efter. Så nej. 
 
Har du under kursens gång själv kunnat bedöma hur på ligger till i förhållande mot 
kursens mål och betygskriterier? 
A: Nä, asså jag läser aldrig igenom kriterierna ens. Det är ingen idé att försöka förstå dem. 
  

Ok, de är svåra att tolka? 
 A: Jaa, det är ingenting jag måste tänka på när jag skriver provet… då blir det bara så 

mycket att tänka på. Det är bättre att bara skriva och sedan se efteråt: Bra, du klarade 
kriterierna. 

  
Så om det är något kriterie du inte har uppfyllt på ett prov, tänker du på det något i fortsättningen? 

 A: Nä, det gör jag inte. Eller det var någonting! Det här M8, att man ska redovisa klart och 
så, det tänkte jag i och för sig på senaste provet. För då fyllde han inte i det, men han fyllde 
i det för en kompis, och det är en grej att tänka på eftersom det blir ett kriterie och det 
visste inte jag. 

 
B: Ja, men det är nog både från proven och genom samtal med läraren. Det är nog bäst om man 
pratar med läraren med jämna mellanrum för det kan vara svårt att själv veta utifrån proven. 
 
C: Ja, jag vet ungefär var jag ligger, just nu mellan G och VG. Nationella provet kommer att påverka 
mig ganska mycket. Det har inte gått så bra på de här proven. 
 
D: Ja. Jag hoppas på ett VG, men jag har varit ganska dålig med att plugga på matte. 
  

Vet du det från resultaten på proven eller för att du har pratat med läraren? 
 D: En mix utav båda. 
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E: Det går oftast sämre än vad jag trodde, så… men… jag vet att jag ligger nånstans här (pekar på 
G-kriterierna) så jag är aldrig så förvånad när jag får tillbaka ett prov. Det känns alltid bättre när 
man skriver. 
 

Vet du det från resultaten på proven eller för att du har pratat med läraren? 
 E: Nä, det vet jag innan jag har pratat med läraren. Det känner jag på mig från lektioner 

och från prov och så. 
 
Vilken typ av bedömning på skriftliga prov i matematik har du tidigare erfarenhet av från 
grundskolan? 
A: Det var poäng. Och det var det som inte var så bra, för då såhär… om man hade ett halvt poäng 
under för att få ett MVG, då känns det lite såhär: aha, ett halvt poäng och så får jag ändå inte det. 
Det är lite tråkigt, för då står det ju ändå bara: Du fick MVG-minus, och liksom då… spelar inte det 
någon roll, fast man har klarat massa MVG-kriterier kanske. 
 
B: I nian hade vi poäng, men då fick vi aldrig veta några så här… kriterier eller så, jo kanske i början 
på läsåret kanske vi fick ett papper liksom, med kriterier. Och sedan var det så här… asså då fick 
man poäng för varje rätt svar och så ett visst antal poäng var G, VG, MVG. 
 
C: Då var det… då fick man poäng, kanske 30 max och sen så var typ… 10 G, 20 VG och 30 MVG 
och sådär, som det är på nationella prov. Sedan hade vi ju inte de här betygskriterierna då. 
 
D: Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur det var. Betyg stod det ju, men jag kommer inte ihåg 
hur proven var upplagda. 
  

Men var det poäng eller något annat bedömningssätt? 
 Ja, poäng var det, man fick ju poäng för olika uppgifter. 
  

Var det uppdelat i olika svårighetsnivåer med G-poäng, VG-poäng osv.? 
 Ja men så var det, just det. Om du hade t.ex. 20 poäng så hade du G, om du hade 30 så 

hade du VG och så hade du 40 poäng så hade du MVG. VG- och MVG-uppgifterna gav 
mer poäng än G-uppgifterna. 

 
E: Där hade vi också kriterier. Min skola gjorde sista året som att man… som ett gymnasieår bara 
för att vi inte skulle bli så överraskade. Så det var inte så stor skillnad från gymnasiet… eller här. 
 
 Var det samma system då eller hur såg det ut? 
 E: Nä, då fick man bara en liten lapp där det stod: du har klarat de här kriterierna. 
 
 Var det bra tyckte du? 
 E: Ja, det var jättebra för då ser man lite mer detaljerat vad man har klarat och sånt där, och 

vad man inte har klarat. 
 
 Åren innan sista året då, hur hade ni där? 
 E: Åren innan? Då var det ganska slappt så. Asså du får så här och så här… det var ju 

liksom inget… vi bara fick vårt betyg, sen så var det liksom… klart. 
 
 På proven då, hade ni poängsystem då eller? 
 E: Nej, de bara kryssade i om man hade rätt eller inte. Antal rätt. 
 
Om du skulle jämföra det sättet du tidigare blivit bedömd på och detta sätt? 
(A har redan besvarat frågan i tidigare svar) 
 
B: Kanske att när man har såhär poängsystem så kan man ju få ett VG, även om man bara har rätt 
på G-uppgifter egentligen för att man får ihop tillräckligt många poäng. Men det kan man ju inte 
med det här, för då måste man ju… man måste ju uppfylla liksom VG-kriterierna. En nackdel är att 
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vissa av de här kriterierna är lite otydliga vad de är, man själv kanske tycker att man har uppfyllt det 
men läraren kanske inte tycker det. De är svåra att tolka. 
 
C: Det här är tydligare, men poängsystemet verkar lättare att få högre betyg på. Eftersom då kollar 
man på hur mycket man har fått tillsammans, medan här kollar man ju på vad man liksom… vad jag 
har gjort på VG och MVG och så… så jag tycker det här verkar svårare. Och det är annorlunda 
också, ovant. 
  

Känns det som att du förstår och litar på den här bedömningen? 
 Jaa, det gör jag. 
 
D: Det spelar inte mig så stor roll faktiskt. 
 
E: (Hade samma system på högstadiet). 
 
Om du skulle jämföra sättet du blir bedömd på och poängsystemet som används vid 
nationella prov? 
A: Det har vi också haft i grundskolan. Det är bra på ett sätt, det är tydligt. Men om man har en 
dålig dag och kanske gör bra på ett prov men dåligt på ett annat då spelar det inte så stor roll, då är 
det bättre att ha som vi har nu. 
 
B: Vissa av kriterierna känns som att det måste vara svårt för lärarna att veta om man har gjort det 
eller inte. 
 
C: (Hade det systemet på högstadiet – se förra frågan) 
 
D: (Hade det systemet på högstadiet – se förra frågan) 
 
E: (Fick inte den frågan.) 
 
Ok, har du några andra kommentarer? 
A: Ja, jag tycker vi borde ha ett prov med bara G-frågor och ett med VG- och MVG-frågor, för det 
är för lite med bara två MVG-frågor på ett prov. Det kan ju vara så att du kanske inte klarar båda, 
eller du kanske bara klarar en eller du kanske inte klarar någon av dem, men egentligen klarar du en 
massa andra MVG-frågor som du har provat på innan. Då borde det vara fler MVG-frågor som 
man kan klara. För du kan ändå, eller du vet att du har kapaciteten för att få ett MVG. Men nu bara 
för att det är två frågor du är lite osäker på så fick du fel på det. 

 
Ok, så du känner att du är för beroende av de uppgifter som kommer på proven? 
A: Ja, verkligen. 
 
Vad skulle du tänka om du fick ett prov där det fanns fler MVG-frågor och man fick välja vilka man 
skulle göra, säg att måste göra minst två av tio möjliga? 
A: Mm, ja men så har vi haft på grundskolan. Det är jättebra. 
 
De som man klarar då, är det för att man har övat på den typen av uppgifter då? 
A: Ja, så kan det ju vara. 

 
B: Nej. 
 
C: Jag tycker det är ett bra system, det är bara det att jag tycker det är svårt… eller jag har ju sänkt 
mig i matte nu när jag började gymnasiet och jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag tror det är… 
eller jag pluggar lika mycket som jag gjorde i högstadiet, men jag vet fortfarande inte varför jag har 
sänkt mig om det är hur ni bedömer här eller om det är svårare prov. 
  

Ok, det känns som att det är svårare att nå ett lika högt betyg här? 
 Ja, det tycker jag… i alla ämnen. 
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D: Nej. 
 
E: Nej. 
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