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Abstrakt 

  

När den nya läroplanen för Gymnasieskolan infördes 2011 tillkom en ny betygskala och 

en diskussion startades om sju olika förmågor som en elev bör utveckla. Hösten 2014, 

det vill säga tre år senare, har Skolverket endast formulerat bedömningsstöd för två av 

de sju förmågorna. Detta motiverar denna stuide som undersöker vad som betygsätts 

och vad som krävs för den nedre gränsen för betyget E i ämnet Matematik. Studien 

inriktar sig på den obligatoriska kursen Matematik 1. Sju gymnasielärare intervjuades 

och besvarade frågor om bedömning och kravet för betyget E. 

 

I intervjuerna lyfte lärarna fram följande moment till grund för sin betygsättning: 

Taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet 

och statistik samt problemlösning. Vilket också utgör det centrala innehållet i 

Matematikkurs 1 på gymnasiet. Skolverket har förklarat att de nya kunskapskriteteriena 

för betyget E på gymnasiet innebär att eleven ska förstå sig på alla moment 

övergripande.  

 

För att få betyget E och bli godkänd i kursen kräver läraren att eleven skriver E på 

nationella provet eller strax därunder. De intervjuade lärarna ansåg dock att nationella 

provet inte berör alla förmågor och kunskapskriterierna. Trots detta utgick lärarna från 

det nationella när elevers betyg skulle sättas. Det nationella provet kunde, enligt lärarna, 

få eleverna upp över gränsen för godkänt och på så sätt fylla i eventuella luckor som 

uppstått under kursens gång. Trots eventuell saknad kunskap kan alltså elever 

godkännas i matematik 1. 

 

Resultatet av intervjuerna har visat att lärarna anser att tiden är för knapp för att bedöma 

och genomföra läroplanens innehåll. Ingen tid eller inte tillräckligt med tid har avsatts 

för skolorna att gemensamt sätta sig in i den nya läroplanen. Detta har lett till att lärare 

forfarande använder sig av den gamla läroplanen.  

 

Nyckelord 

Matematik, Gymnasiet, Betygsättning, Läroplansteori, Nedersta gränsen betyg E, 

Betyget E.   
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1 Inledning 
 

Den här uppsatsen behandlar bedömning och betygsättning i ämnet Matematik på 

gymnasiet, kurs 1. Mer specificerat på vad som krävs för den nedre gränsen för 

godkändnivån, det vill säga betyget E. Motiveringen till det valde ämnet är att 

bedömning anses svår. Min målsättning som blivande lärare är att vara rättvis mot alla 

elever och ha en likvärdig bedömning. Detta har fått mig att undersöka hur andra lärare 

arbetar ute i skolorna och vad som då krävs för eleverna att klara kurserna. 

 

Enligt Skolverket undervisningsråd (2011) så är betygsättning något som lärare inte ser 

fram emot att göra. Undervisningsrådet förklarar att lärare vill att betygsättningen går 

fort, att det inte är så ofta och att inga problem uppstår. När den nya läroplanen gy11 

infördes gick man från en betygskala med fyra betygssteg till sex (A-F, där E är 

godkänt). Problemet med nya läroplaner anser Annerstedt och Larsson (2010) är att 

läraren inte får tillräckligt med vägledning och stöd för att kunna ge en likvärdig 

bedömning. I matematik ska eleverna utveckla förmågor och Skolverket har ännu inte 

hösten 2014 publicerat något bedömningsstöd för samtliga förmågor (fem av sju 

saknas), trots att det har gått över tre år med den nya läroplanen. De förmågor som 

saknas är: 

 Kommunikationsförmåga 

 Moduleringsförmåga 

 Problemlösningsförmåga 

 Relevansförmåga 

 Resonemangförmåga 

I en diskussion med Sollervall (2014) betonades att ämnesplanen inte fick vara för 

ledande, och därmed inneha ett visst tolkningsutrymme. Via samtal med verksamma 

matematiklärare under mina tidigare praktikperioder har jag kommit underfund med att 

ett problem består med den nya läroplanen, vilket utgörs av att den fortfarande är 

väldigt tolkningsbar precis som lärarna redan under Lpo94 påpekade som ett problem. 

Detta ansågs leda till problem om vad som faktiskt ska bedömas. Skollagen (SFS 

2010:800), kap3, 17 §, beskriver att lärare på begäran ska kunna förklara för eleven och 

elevens vårdnadshavare varför ett betyg är satt. Hur går det då ihop om lärarna inte får 

tillräckligt med stöd för bedömning? Vad krävs för att klara sig i matematikkurserna 

idag? 
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2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är tvådelat. Den första delens syfte är att empiriskt undersöka 

vilka kunskaper som bedöms och betygsätts i ämnet Matematik, kurs 1, för betyget E. 

Undersökningen fokuserar på den nedre gränsen för godkändnivån. Den andra delen 

fokuserar på teorietisk diskussion som belyser att läraren godkänner eleven trots att alla 

kunskapskrav inte är uppnådda.  

 

Resultatet av undersökningen gav mig också möjlighet att diskutera om och varför den 

nya läroplanen, Gy11, inte fungerar  i praktiken. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

- Vilka förmågor/kunskaper bedöms och betygsätts i ämnet Matematik, kurs 1? 

- Vad krävs för eleverna att nå betyget E? 
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3 Tidigare forskning 

Detta kapitel kommer att behandla kunskapsbedömning i ett historiskt perspektiv, olika 

sätt att bedöma elever samt hur kunskapsbedömningen används i ämnet Matematik. De 

valda begreppen kommer senare att användas i analysen. 

 

3.1 Kunskapsbedömning historiskt 

Korp (2011) förklarar att det var först på 1800-talet som elever började få skriftliga 

prov/examinationer med syftet att se vilka elever som var mest kunniga och lämpliga 

för de olika yrkena. Det var i övergången mellan bonde- och industrisamhälle det blev 

tydligare att det industrisamhälle som byggdes upp krävde mer utbildad arbetskraft. 

Skolorna blev därför tvungna att skriva ner i kunskaper vad som skulle uppnås efter 

examen, som en form av läroplan. För att eleverna skulle kunna skaffa ett yrke och en 

framtida karriär blev examen viktig. Det blev ett bevis på kunskap. 

 

Under 1900-talet publicerades det första IQ testet (Korp, 2011) och en tro om att 

intelligens var medfött, och inte möjligt att påverka med utbildning, växte fram och 

utefter detta styra lämpligheten för vilka framtidsval respektive individ skulle göra. 

Senare under 1900-talets första halva övergavs tanken om att bara eliten fick gå i skolan 

och massutbildning tog fart. Det dröjde ända till 1990-talet innan pedagogiska forskare 

och skolan förstod att kunskapsbedömning är något mycket mer än bara rangordning av 

individer. Därför expanderades det svenska skolsystemet kraftigt, vilket märktes tydligt 

i läroplanerna Lpo94 och Lpf94 där det normrelaterade betygssystemet ersattes av 

kunskapsrelaterat betygssystem. Tanken med detta var att bedömningen skulle gå från 

summativ till formativ för att stödja lärande. Kunskapskraven skulle vara tydliga och 

läraren skulle kontinuerligt ge återkoppling till eleverna. Skolans decentralisering ökade 

kravet på en likvärdig utbildning och bedömning, ett exempel på detta var att det 

införskaffades nationella prov. Det skulle bli mer fokus på djupare förståelse och ett mer 

vetenskapligt tänkande. Enligt Pettersson (2010) används kunskapsbedömning alltmer 

för att effektivisera och styra utbildningar samt ge underlag för jämförelse av skolors, 

individers och länders resultat. 
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3.2 Bedöma elever 

3.2.1 Kriterie- och normrelaterad bedömning 

I kriterierelaterad bedömning sätts betyg efter en viss kunskapsnivå, vilket infördes i 

1994 års läroplan och som även används i dagens skola. Den metod som användes innan 

1994 läroplan i skolan var normrelaterad bedömning. I normrelaterad bedömning 

rangordnas individers prestation i förhållande till varandra. Det som nu används, 

kriterierelaterad bedömning, innebär att läroplanen (Gy11) betygsätter varje elev 

gentemot kunskapskraven och dennes prestation ska alltså inte jämföras med sina 

klasskamrater. Detta leder till att fler elever ska kunna uppnå ett högt betyg om de 

uppfyller de kunskapskraven (Korp, 2011). Selghed (2004) förklarar att trots att det 

normrelaterade systemet ersattes av kriterierelaterad bedömning, finns det delvis kvar i 

praktiken. Men trots att läroplanen innehåller kunskapsmål och kriterier så betygsätts 

eleverna i relation till varandra.   

 

3.2.2 Formativ och summativ bedömning 

Formativ bedömning innebär att återkopplingen leder till mer effektivt lärande, medan 

summativ bedömning behandlar ett uppsummerat omdöme om elevens kunskapsnivå. 

Hattie & Timperley (2007) har genomfört en metaanalys som visar att formativ 

bedömning kan förbättra elevernas lärande och resultat. För att detta ska fungera anser 

de att återkopplingen ska vara tydlig, bygga på tidigare bedömningar, visa vad eleven 

kan och visa vad eleven behöver förbättra. Shute (2008) förklarar att eleverna också 

behöver anse att målen är rimliga och nåbara för att formativ bedömning ska gynna 

lärandeprocessen. Om en elev enbart skulle få summativ bedömning skulle det ha en 

negativ effekt på lärande, och inte minst på de svagaste eleverna. Betygsättning utan 

återkoppling skulle kunna leda till att elever tappar självförtroende och motivation att 

vilja lära sig (Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008). 

 

3.2.3 Reliabilitet och validitet i kunskapsbedömning 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som används för att säkerställa kvalitet i 

kunskapsbedömning. Reliabilitet beskrivs som mätsäkerhet. En god reliabilitet avser 

alltså att eleven uppnår samma bedömning om exempelvis provet skulle göras om eller 

om provet skulle rättas av en annan lärare. Validitet innebär att den kunskap som avses 

verkligen mäts. Validiteten kan påverkas av många faktorer. Exempelvis elevernas 
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förmåga att visa sin kunskap och hur tydligt frågorna är formulerade på ett prov (Korp, 

2011).  

 

3.3 Kunskapsbedömning i ämnet Matematik 

3.3.1 Hur verkställs läroplanen i praktiken? 

Annerstedt och Larsson (2010) anser att den gamla läroplanen (Lpo94) inte hade 

verkställts i praktiken 2010, 16 år efter den hade införts, på grund av dålig vägledning 

och otillräckligt stöd till lärarna. Skolverket har ännu inte publicerats något 

bedömningsstöd för samtliga sju matematiska förmågor som denna uppsats behandlar, 

då underlag för fem av dessa saknas i den nya läroplanen (Gy11) sedan den infördes. 

Jag frågar mig själv om det kommer ta 16 år innan gy11 kommer vara en del i 

praktiken?  

 

I en studie av Ekberg (2009) ansåg eleverna att läraren betygsatte eleven på andra 

faktorer som inte skulle bedömas i enlighet med läroplanen såsom exempelvis närvaro, 

aktivt deltagande, motivation och inställning. En annan studie från Redelius (2008) i 

ämnet Idrott och Hälsa bekräftar att även uppförande, sammarbetsförmåga och ansvar 

låg till grund för betygsättning. Annerstedt och Larsson (2010) avslutar sin studie med 

konstaterandet att betygsättningen varken blir likvärdig eller rättvis. Eleven förstår inte 

vad som betygsätts och läraren har svårt att förklara varför en elev fått det givna 

betyget.  

 

En undersökning gjord av Klapp och Lekholm (2008) visar att de flesta medborgarna 

ansåg att betyg reflekterar verklig kunskap och att betygen även är objektiva. Samtidigt 

visar ett flertal studier att betygen är subjektiva och att andra faktorer påverkar vilket 

betyg en elev kommer att erhålla (Brookhart, 1994; Cliffordson, 2008; Pilcher, 1994).  

 

3.3.2 Motivation 

Skolverket (2007a) visar i en samtalsguide att varierad undervisning och möjlighet till 

delaktighet ökar elevernas motivation och lust att lära sig. Resultatet av denna 

undervisningsform uppges vara att elevens möjlighet att klara av ämnet utökas, det vill 

säga att en elev med större lust för ämnet också skulle få betyget E eller högre. En elev 

som får vara delaktig i påverkandet av undervisningen och inkluderad i valet av 

examinationsformer skulle också utveckla en lust för ämnet (Skolverket, 2011). 
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I Skolverkets (2003) rapport anges att ett möjligt ökat intresse hos eleverna för 

matematiken också skulle kunna utveckla deras matematiska tänkande. Följaktligen, om 

läraren förstår elevens kunskapsgränser kan också undervisningsformer som fungerar 

klargöras. Lyckas läraren väcka intresset, kommer eleven därmed utveckla en lust för 

ämnet. Enligt Pehkonen (2001) behöver elever uppleva olika lärandesätt för att kunna 

lära och läraren måste variera undervisningsformerna för bästa effekt. Exempelvis bör 

växlingar ske mellan praktiska övningar och räkning i boken. Pehkonen nämner även att 

eleverna som fått goda resultat i de studerade fallen haft lärare som diskuterat möjliga 

lösningar och tankar kring olika uppgifter. När eleven behövde hjälp valde läraren att 

inte ge det rätta svaret utan att diskutera olika lösningar och låta eleven komma fram till 

en väg mot lösningen.  

 

3.3.3 Brister i likvärdighet 

Angående skolans värdegrund (Skolverket, 2011) står det i kapitlet En likvärdig 

utbildning att Skollagen föreskriver att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i 

landet skolan ligger. En likvärdig utbildning betyder inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt runt i landet, utan det innebär att hänsyn ska tas till elevernas 

olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Men forskning visar att det finns 

likvärdighetsbrister i skolan.  

 

Skolverkets (2004a) lägesrapport visar att lärares och rektorers kunskaper kring 

betygsättning och innehållet i kursplaner brister. I texten kan man läsa att ”det finns en 

stor variation när det gäller i vilken mån och på vilket sätt bedömning och betygsättning 

behandlas i lärarutbildningarna och i den statliga rektorsutbildningen” (Skolverket, 

2004a:25). Problematiken gör gällande att många saknar lärar- och rektorsutbildning. 

Det gällde var femte lärare och var tredje rektor i de kommunala gymnasieskolorna 

samt hälften av lärarna och rektorerna på friskolorna.  

 

Angående likvärdig bedömning i gymnasieskolan (Skolverket, 2009) uppvisas stora 

skillnader på elevernas resultat på det nationella provet och hur lärare väljer att sätta 

betyg på eleverna. De stora skillnaderna mellan lärarens och skolors betygsättning 

jämfört med de nationella proven är ett bevis på att betygen inte är likvärdiga. Vilket 

betyg en elev kommer få i förhållande till resultatet på det nationella provet avgörs av 

vilken lärare eleven får. Bedömningen i Sverige har likvärdighetsproblem när det gäller 
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gymnasiebetygen. Likvärdighetsbristerna kan bidra till att konkurrensen snedvrids när 

elever söker utbildningar på högskola/universitet. Problematiken består i att en elev kan 

ta en plats av någon annan elev som egentligen har mer kunskap, eller att eleven inte har 

den förkunskapen som högskole- eller universitetetutbildningen kräver.  

  

Vidare menar Skolverket (2009) att eleverna får ett betyg av läraren som inte förtjänats. 

Orsaken är att det inte finns något bra mått på faktiska kunskaper. De nationella proven 

som görs täcker inte alla mål som ska uppnås och mer än genomsnittet av eleverna får 

samma kursbetyg som provresultaten, om inte högre. Samtidigt ska man förstå att 

läraren besitter dokumentation om vad eleverna gjort tidigare under kursen, även fast 

det är svårt att bortse från att det nationella provet har så stor betydelse gentemot 

betyget. 

 

Ytterligare skäl till att betygen ligger över genomsnittet enligt Enö (2009) är så kallade 

glädjebetyg eller snällbetyg. Det vill säga, läraren ger eleven ett betyg trots att eleven 

inte når upp till de kriterier som betyget kräver. Enö (2009) förklarar att det oftast 

handlar om de elever som för enkelt går från underkänt till godkänt. Detta berör i 

genomsnitt hälften av alla elever som fått underkänt (F) på nationella provet och ändå 

får godkänt (E) i betyg. Skolverkets (2007b) analys visar att man inte vet i vilken 

utsträckning det är snällbetyg eller inte, men troligen är fenomenet vanligare i 

grundskolan, då det gäller att få godkänt i de tre kärnämnena för att bli behörig till 

gymnasiet. Däremot kräver även gymnasiet i den nya läroplanen att kärnämnena klaras 

för att elverna ska få kunna ta studenten. Analysen visar inte endast att det gäller för 

relationen mellan F-E, utan även för de högre betygen.  

 

Korp (2006) beskriver att gymnasielärare ofta framför kritik mot grundskolans betyg för 

att vara för slappa. Eleverna har inte tillräckliga kunskaper för det givna betyget och 

dessutom saknar eleverna de kunskaper som krävs på gymnasiet. Skolverket (2004b) 

har gjort en liknande analys om högskolelärare som också ansåg att elevernas kunskaper 

hade försämrats. Högskoleverket (2009) gjorde också gjort en sådan analys och fem år 

senare hade inget radikalt förändrats. Högskoleverket (2009) förklarar att även om alla 

lärare skulle vara lika snälla skulle det inte finnas något större likvärdighetsproblem. 

Detta skulle dock inte vara rätt metod för att göra bedömningen likvärdig.  
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3.3.4 Läroplanen 

I Skolverket (2011) läroplan kan man läsa om matematikens syfte och vad 

undervisningen till viss del ska innehålla. ”Undervisningen ska innehålla varierade 

arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del. Undervisningen 

ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. I undervisningen 

ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, 

digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma i karaktärsämnena.” 

(Skolverket, 2011:90) 

 

I Matematikkurs 1 ska följande centrala innehåll behandlas i kursen (Skolverket, 2011), 

 Taluppfattning, aritmetik och algebra 

 Geometri 

 Samband och förändring 

 Sannolikhet och statistik 

 Problemlösning 

 

För betyget E står det i Skolverkets (2011:93) kunskapskrav: 

 

Eleven kan med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt 

översiktligt beskriva innebörden av dem med någon annan representation. Dessutom 

växlar eleven med viss säkerhet mellan dessa representationer.  

 

Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp för att lösa matematiska problem och 

problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. I arbetet hanterar eleven 

några enkla procedurer, upptäcker misstag och löser uppgifter av standardkaraktär med 

viss säkerhet, både utan och med digitala och andra praxisnära verktyg. 

 

Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av 

enkelkaraktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I 

arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till 

matematiska formuleringar genom att informellt tillämpa givna matematiska modeller. 

Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, 

strategier och metoder. 

 

Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och med enkla omdömen värdera egna 

och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. 

Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling med 

inslag av matematiska representationer. 

 

Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom 

yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla 

resonemang om exemplens relevans. 

 

 

 



  
 

12 

4 Teoretisk bakgrund 

Avsnittet kommer behandla läraoplansteori. Läroplansteori kan ses som ett 

samlingsnamn för många mindre teorier. I avsnittet behandlas fyra olika mindre teorier 

som berör olika faktorer som påverkar betygsättningen. 

 

4.1 Läroplansteori 

Resultatet kommer att analyseras med hjälp av läroplansteori, och därför är en dikussion 

kring läroplansteorins uppbyggnad nödvändig. Utvalda delar är klassifikation, 

inramning, ramfaktorer samt den dolda läroplanen (Bernstein, 1971; Lundgren, 1989; 

Eklund, 2003). Nationalencyklopedin beskriver läroplansteori med följande ”forskning 

inriktad på de skrivna läroplanerna samt, inte minst, på villkoren för det pedagogiska 

arbetet och det pedagogiska tänkandet” (NE, 2015-01-08). 

 

4.1.1 Klassifikation 

Bernstein (1971) förklarar att lärarna får större möjlighet att kontrollera ämnet om 

avgränsningen i ämnet, eller klassifikationen, är tydlig. Ett exempel som lyfts fram är 

just ämnet matematik som är starkt avgränsat och det då är lätt att se om innehållet inte 

håller sig inom ämnets ramar. Han förklarar även att ämnets namn gör det tydligare för 

lärare att förstå undervisningens innehåll. Även Linde (2006) lyfter fram hur stor 

betydelse namnet på ämnet har. Linde (2006) menar att desto starkare avgränsningen är, 

desto större blir möjligheterna till kontroll. Bernstein (1971) diskuterar ett ämnets 

avgränsning angående engelska, där det framgår tydligt vad lektionen innehåller av 

ämnets titel och menar att ett liknande resonerande om ämnet matematik skulle göra att 

ämnet istället kunnat heta räkna. Hade denna ämnestitel istället använts riskerar mycket 

av dagens matematikundervisning att uteslutas, som till exempel logik och 

verklighetskoppling. 

 

4.1.2 Inramning 

Enligt Bernstein (1971) innebär inramning hur kontrollerade alla ämnen är och vilka 

möjligheter samt begränsningar som kan uppkomma i undervisningen. Ett ämne med 

stark inramning minskar inflytandet från elever och det leder till att läraren bestämmer 

hur undervisningen ska se ut och vad som ska genomföras. Det är statens riktlinjer, 

skollagar, som styr skolverksamheten. Men eftersom varje skolas förutsättningar är 
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olikartade så är det upp till skolan huruvida den kan bedriva kraven eller inte. Ett 

exempel på detta är gruppstorlekar, skollokaler och olika miljöer. Bernstein (1971) 

menar att läraren inte kan påverka statens läroplan lika mycket om inramningen är stark. 

Om läroplanen däremot är svårtolkad kan läraren välja mer fritt vad lektionernas 

undervisningsinnehåll ska bestå av.  

 

4.1.3 Ramfaktorer 

Lundgren (1989) berör ramfaktorer som en del av läroplansteori. Ramfaktorteori är en 

orsak till varför en del aktiviteter inte kan genomföras och därför inte betygsättas. 

Broady (1999) och Lundgren (1972) förklarar att utanför lärarens kontroll finns det 

faktorer som påverkar och begränsar undervisningssituationen. Lundgren (1972) 

förklarar tiden så här ”observera att ramfaktorn tid således i detta särskilda sammanhang 

avser den tid som krävs för att låta olika elevgrupper nå ett bestämt inlärningsmål, inte 

att förvälas med den tillgängliga undervisningstiden” (Lundgren, 1972:45). Det innebär 

att eleverna inte har möjlighet att uppnå ett visst betyg på grund av för lite 

undervisningstid. Broady (1999) lyfter fram fler faktorer som påverkar undervisningen 

förutom tiden, exempelvis lokaler, avstånd till aktivitetsplatser och material, vilket i sin 

tur kan påverka möjligheterna för utomhusmatematik. Långström och Viklund (2006) 

beskriver även yttre och inre ramfaktorer. Med yttre faktorer menar de att staten och 

kommunen styr med juridiska ramar för skolaktiviteten som ämnesplan och läroplan. 

Inre ramfaktorer förklaras genom att de enskilda skolorna och arbetslagen samt 

pedagogen själv styr undervisningen.  

 

4.1.4 Den dolda läroplanen 

Broady (2007) förklarar olika faktorer som kan påverka läraren och ämnesplanens 

riktlinjer. I den dolda läroplanen lyfter han bland annat upp dessa faktorer, att elever bör 

sitta stilla, räcka upp handen, kunna sitta bredvid sina klasskamrater utan att störa andra. 

Han lyfter även upp motivation och hur elevens inställning till ämnet kan påverka 

lärarens betygsättning. Det vill säga, om en elev är mer motiverad och/eller mer lik 

läraren i intresse får de också ett högre betyg. Något som alltså inte ska ha med 

betygsättning att göra, påverkas läraren av ändå. Broady (2007)  menar att även de högst 

ansedda lärarna också påverkas undermedvetet av dessa faktorer. 

 



  
 

14 

4.1.5 Sammanfattning 

De utvalda teorierna kan ses som underteorier till läroplansteori. Dessa teorier förklarar 

andra faktorer som läraren omedvetet bedömmer och i slutändan betygsätter, sådana 

faktorer kan exempelvis beröra motivation och uppförande.  Men det finns även andra 

faktorer som kan påverka varför vissa kunskapskrav inte är nåbara exempelvis material- 

och pengabrist.  
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5 Metod 

Studien undersöker vad lärare säger att de bedömer och betygsätter i ämnet matematik 

för den nedre gränsen för betyget E. Studien fokuserar på kursen Matematik 1 på 

gymnasiet. Eftersom intervjuer använts i studien blir det en form av kvalitativ 

datainsamling. Matematikkurs 1 är obligatoriskt för eleverna, vilket leder till att dels 

fler lärare undervisar i kursen och dels att det är en viktig kurs på gymnasiet som kräver 

betyget E för att eleverna ska ta studenten.  

 

5.1 Urval 

Sju lärare på tre skolor i tre olika kommuner intervjuades. Två av skolorna var 

medelstora med ca 2000 elever och en lite mindre med ca 600 elever. Lärarna 

undervisade på samhälls-, teknik-, omvårdands-, natur- samt yrkesprogamen. Eftersom 

lärare från många olika program, skolor och kommuner kom till tals anses urvalet vara 

brett. Däremot är det möjligt att kritisera urvalet, eftersom det är en tidsbegränsad 

kvalitativ studie vilket gör att studiens urval riskerar att endast bli ett  stickprov. På 

grund av uppsatsens tidskrav valdes tre skolor som ligger inom ett par mils omkrets, och 

där jag kände till att lärarna både var villiga att delta i min undersökning samt var 

intresserade av ämnet betygsättning. Fördelarna med detta var att jag tidigt under mitt 

uppsatsskrivande kunde genomföra mina intervjuer och att lärarna var engagerade och 

avsatte god tid för intervjuerna.   

 

5.2 Intervju 

Intervjun utgick från semistrukturerade frågor. Detta innebär att intervjufrågorna kan 

ses som ett frågeschema, men frågornas ordningsföljd kan variera. Intervjuaren får då en 

större möjlighet att ställa följdfrågor för ett bättre svar (Bryman 2011). Det var ett 

medvetet val att undvika ledande frågor och att inte referera till läroplanen i intervjun. 

Respondenterna får då möjligheten att svara relativt fritt trots att ordningen på 

intervjufrågorna varierar (Kvale 2009; Bryman 2011). Intervjuerna spelades in och tog 

20-30 minuter. Det inspelade materialet transkriberades i sin helhet. 

 

En pilotintervju genomfördes med en lärare för att undersöka om frågorna besvarade 

studiens syfte. Trost (2010) anser att en pilotintervju är ett bra redskap för att försäkra 

en hög kvalitet på studien och därmed lättare uppfylla syftet. Resultatet av pilotintervjun 

gjorde gällande att frågorna var möjliga att förstå och inte behövde kompletteras eller 
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förändras. För intervjuguide se bilaga 1. Pilotintervjun ingår i resultatet eftersom den 

besvarade studiens syfte. 

 

5.3 Validitet och Reliabilitet 

Bryman (2011) förklarar att dessa begrepp kan användas vid kvalitativa studier så att 

intervjuerna besvarar de frågeställningar som studien avser (validitet) samt om studien 

är överförbar, det vill säga, om studien går att upprepa sig och ge liknande resultat 

(reliabilitet). Validiteten i uppsatsen kan granskas genom att jämföra uppsatsens 

huvudfrågor med intervjuresultatet och vad gäller jämförelse mellan syfte och 

frågeställningar gentemot intervjuguiden. Reliabiliteten anser jag vara god då dels 

intervjufrågorna är väl anpassade till syftet och frågeställningarna, och dels för att 

sannolikheten är hög för liknande svar om studien gjorts om, eftersom de tre intervjuade 

skolorna gav liknande svar.  

 

5.4 Etiska överväganden  

Under intervjuerna har hänsyn tagits till de etiska reglerna för samhällsvetenskaplig 

forskning. Med etikregler menas individskyddskravet som är uppdelat i fyra etiska 

huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002). Alla deltagarna har i undersökningen deltagit 

frivilligt (samtyckeskravet). De har också fått information om att syftet är att se lärarens 

syn på betygsättning för en kandidatuppsats (informationskravet). För att inte kunna 

spåra vem som sagt vad under intervjuerna i resultatet kommer inget 

transkriberingsmaterial att lämnas ut resultatpresentationen (konfidentialitetskravet). 

Intervjuerna kommer endast att användas för uppsatsen och inget annat 

(nyttjandekravet).  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

17 

6 Resultat 

I detta avsnittet har resultatet delas upp efter frågeställningarna, som också har delats 

upp ytterligare för bättre innehåll.   

 

6.1 Vad betygsätter och bedömer läraren? 

Lärarna berättade att på dessa skolor avsattes ingen tid för att samarbeta, kalibrera eller 

genomföra likvärdig bedömning. Trots detta diskuterade lärarna liknande innehåll för 

bedömning och betygsättning. Lärarna diskuterade att det centrala innehållet i 

ämnesplanen var det som undervisningen skulle ta upp och därmed bedömas. Några 

lärare nämnde dessa punkter (samma som läroplanens centrala innehåll). 

 

 Taluppfattning, aritmetik och algebra 

 Geometri 

 Samband och förändring 

 Sannolikhet och statistik 

 Problemlösning 

 

En lärare poängterar de centrala innehåller såhär: 

 

Man betygsätter hela kursen men centrala innehållet är ju mediet för att undersöka de här 

aspekterna eller förmågorna som man kallar det ibland då. Det är ju de sju förmågorna då 

som jag egentligen försöker bilda mej en uppfattning om hos eleverna. 

 

En annan lärare talar om det centrala innehåller i andra ord: 

 

Ja, jag betygsätter ju hela kursen så att det, ja jag fördelar ju både algebra, 

procenträkning, geometri, funktioner, statistik, sannolikhetslära. 

 

6.1.1 Undervisningens påverkan 

 

De flesta lärarna förklarade att undervisningen inte hade stor betydelse på bedömningen. 

Det enda som användes var lite av den muntliga delen och då förklarade lärarana att det 

gällde när eleven behövde hjälp eller svarade på frågor. Under lektionstid kunde 

eleverna endast uppnå E som högst via muntlig förmåga. Ena läraren förklarade att 
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eleverna inte behövde närvara vid lektionen om de ändå skaffade sig kunskapen på 

andra håll: 

 

Har man skaffat sig dem kunskaperna från annat håll så kan det mycket väl vara så. Drar 

man en parallell så har man ju Komvux tillexempel och där läser man på ett helt annat 

sätt och många läser väldigt mycket på egen hand och har inte så mycket undervisning i 

skolan. Då prövas man på ett lite annorlunda sätt så det är inte närvaron som prövas. 

 

Några lärare ansåg att läroboken var ett bra verktyg till att använda det centrala 

innehållet och man förlitade sig på att det är bokens innehåll motsvarade ämnesplanens 

kunskapskrav. Lärarna ansåg att läroboken visade vad läraren borde lära ut och följer 

läraren den borde eleven få minst betyget E. Ett exempel på vad en lärare sade: 

 

För det första så har vi läroböckerna och vi får ju lita på att författarna är väldigt duktiga. 

De preciserar ju i början vad det är man ska kunna. 

 

Majoriteten av lärarna använde sig av läroboken extremt mycket. En lektion med 

lärarna var uppbyggd på kort genomgång av lärobokens kapitel och sedan individuell 

räkning i läroboken. Detta genomskådade lärarnas arbete och de ansåg sig vara väldigt 

fyrkantiga i sitt arbete. Lärarna poängterade det på följande sätt: 

 

Ja det är det vanligaste att räkna i boken, 98% av lektionerna ser ut så. 

 

Vi driver en väldigt traditionell undervisning, är ju bristen på tid. Om vi hade idéer om att 

vi vill göra laborativt ... dels så har vi en hel del utrustning men om någon hade en idé så 

skulle det inte vara några som helst problem att få det som man ville ha 

 

Det var även de lärare som inte ansåg att läroboken inte lyfte alla delar men att lärarna 

arbetade med dessa i alla fall för att det ansågs bekvämt: 

 

Nja sådär, de följer boken även fast jag tycker att boken saknar vissa bitar i betygstegen 

så kör vi på det. 

 

Trots att nästan alla lärare hade möjligheten att byta ut delar i sin undervisning med 

andra idéer så valdes det att ändå räkna i boken, då det var enklare för eleverna att förstå 

vad de skulle bedömas utefter. Material erbjöds utan effekt. En lärare förklarar följande: 
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Ja, jag har ju erbjudit dem att skaffa fram mer material och det har jag gjort någon gång 

men ofta säger de att det räcker med det som är i boken. 

 

Några lärare hade valt att ändra sin undervisning, men resultatet av detta ansågs dåligt: 

 

Vi, jag och en annan kollega, använde oss åt grupparbete en gång, skratt, men det gick åt 

pipsvängen och vi har gått tillbaka till räkna i boken då eleverna inte klarade av det. 

 

6.1.2 Nationella prov väger tyngst 

 

De moment som bedömdes var för de flesta lärare tre kursprov på 75% av kursens/ 

lärobokens kapitel samt ett nationellt prov där man då också skulle testa av resterande 

25% av kursen och de tidigare kunskaper eleven skaffat sig. Några lärare använde sig 

också av inlämningsuppgifter. Men det var nationella provet som vägde tyngst av alla 

bedömningstillfällen. Några lärare förklarade att de ville ha en formativ bedömning, 

men de flesta använde sig av en summativ där provresultaten skapade ett betyg åt 

eleven. Det muntliga matematikdelarna blev bortskjutna och det var egentligen bara 

under lektionstid som eleverna kunde visa någon kommunikativ förmåga muntligt och 

på den nationella delen som var muntlig. Eleverna fick heller inte möjlighet att träna på 

det muntliga utan det var viktigare att hinna med lärobokens uppgifter. Lärarna 

diskuterade följande: 

 

Sen är det ju så över 95% av betygen sätts på proven så är dom med på proven och vi inte 

har någon anledning att tro att dom fuskat på proven så kan man ha hur mycket frånvaro 

som helst. 

 

Jag tycker nog att väldigt ofta så är det ju så att provbetyget på nationella provet 

sammanfaller med kursbetyget som man sen får. Det är det provet som väger tyngst. 

 

En intressant tanke var att en lärare tagit reda på att en förmåga, relevansförmågan, inte 

testades på nationella provet: 

 

Relevansen är lite problematisk och det kan man se även på nationella prov, de har ju valt 

att inte ens ha med den aspekten på ett nationellt prov och det är väl för att de också 

tycker att den är problematisk. 
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Sedan ska man enligt Skolverket för betyget E klara av samtliga kunskapskrav och inte 

ha några vita fläckar. Något som några lärare förklarade att ett nationellt prov inte 

examinerade av för betyget E. Det många lärare diskuterade gjorde gällande att eleven 

kunde få betyget E utan att behärska lite av varje del: 

 

Vi kräver i synnerhet när det gäller E så är vi mer intresserade av att dom inte har vita 

fläckar alltså att dom måste kunna lite av varje, dom får inte ha ett helt område dom har 

missat helt och hållet... Du kan klara ett nationellt prov för att du klarar vissa bitar bättre 

och vissa inte alls. 

 

En tanke som slog en lärare under intervjun var följande: 

 

Det är ju en intressant fråga faktiskt för att när man får nationella provet så finns det en 

nedre gräns för betyget E. Där sägs ingenting om att de ska kunna någonting om allt där. 

 

 

6.2 Vad krävs för betyget E? 

Alla lärare som deltog förklarade att om eleven får E på nationella så kommer eleven 

också få som lägst E i slutbetyg. Så det som krävdes var att skriva nationella provet 

precis på E-nivå för att klara kursen: 

 

För att då kunna nå ett E så tycker jag man måste vara med på en majoritet av mina 

betygstillfällen och klara nationella provet. 

 

Det spelade ingen roll om de tidigare momenten som prov eller inlämningsuppgifter 

inte klarades av, nationella provet vägde upp betyget. Vilket en av lärarna förklarde 

såhär: 

 

Ett nationellt prov skulle dock kunna lyfta ut luckor eleven skapat sig. 

 

Men det fanns även undantag där eleven inte alls behöver klara nationella proven för att 

ändå hamna över den nedre gränsen för betyget E. Om en elev hade varit med de 

tidigare betygstillfällena och misslyckats med ett par poäng på nationella så skulle de 

andra tillfällena lyfta upp en elev. Lärarna förklarade följande: 
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Skulle det bara fattas ett poäng eller så då kan jag ju tycka att ett poäng mer eller mindre 

talar ju liksom inte om så mycket. Men är man liksom är långt ifrån på det nationella 

provet så man får ihop 60-70 % av E gränsen så är det inte aktuellt att godkänna eleven, 

det har jag svårt att tänka mig. 

 

Självklart kan man lyfta sig och klara sig med E om man inte är så många poäng ifrån 

och det är som alla elever säger, klarar man nationella klarar man kursen, men här får 

man se hur långt ifrån en elev är. 

 

Om läraren ansåg att eleven förstod på lektionerna behövde eleven inte uppvisa den 

kunskap på nationella provet ändå. Ena läraren förklarade det så här: 

 

I Matematik så är det väldigt provstyrt, det är en väldigt liten del som går på lektionerna. 

Det påverkar ju i viss mån om det är någon som ligger precis emellan betyg. men när det 

gäller mellan F och E så är det om det förefaller att någon förstår på lektionerna men 

kanske inte klarar det lika bra skriftligt så är det något man tar hänsyn till, men annars så 

är det ju provbundet. 

 

Det var även de lärare som förklarade mänskliga faktorn som kan lyfta en elev: 

 

Det beror på hurdant F:et är. Om det kommer en elev som efter provet pratar med mig 

och har haft det jobbigt tillfälligt med något. Problem just den dagen. Här kommer den 

mänskliga faktorn in att man får va lite... ja handla efter sunt förnuft. Man har ju lärt 

känna eleven under ett helt läsår. Och är det då en ambitiös elev utifrån sina 

förutsättningar, jobbar bra men är lite stressad och så, kanske inte sovit på natten men 

skrivit ett E på alla proven innan så tycker jag att den eleven är förtjänt av ett E. 

 

6.2.1 Förmågor som krävs för E 

 

Vissa lärare ansåg att det egentligen bara var två förmågor som krävdes för just betyget 

E. Att man kunde bortse från de resterande fem när man såg på betyget E:  

 

Mer så är det väl fortfarande så att begrepp och procedurer är det som, framförallt på 

första betygsnivån E, det är väldigt lätt att formulera matematiska uppgifter som består av 

någon typ av begreppsförståelse och någon typ av procedur. 

 

En lärare poängterade att eleverna behövde enbart kunna lösa beräkningsuppgifter och 

ha basalafärdigheter på följande sätt: 
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Basalafärdigheter i förstahand. Enkla standarduppgifter. Att kunna lösa standarduppgifter 

för betyget E. 

 

6.2.2 Styrdokumenten  

 

Många lärare hade moment som betygsattes som inte står med i läroplanen. Eleverna 

var tvungna att behärska dessa för att få betyget E, dock var det ändå det nationella 

provet alla lärare pratade om. Några lärare betygsatte även motivation trots att det inte 

heller nämns i läroplanen. Lärarna diskuterade följande:  

 

Enda tveksamheten är ju om man ligger mellan två betyg, att den här har inte ansträngt 

sig alls inte ens försökt och man har erbjudit saker och den har bara  struntar då är det 

självklart att den hamnar  på det undre medan  en elev som sliter, kämpar  frågar mycket 

och hamnar i gräns är det självklart att man belönar den med det högre betyg på något 

sätt. För mig är det självklart. 

 

Betygsättningen togs hänsyn av känslor och inte av faktisk kunskap, som ena läraren 

förklarar: 

 

Det är en känsla i kroppen så tar man hänsyn till den sen när man sätter betyg.  

 

Några lärare nämnde multiplikationstabellen och ekvationer som ledande moment för 

betyget E och utan att behärska dessa moment borde eleven inte få godkänt. En lärare 

sade följande: 

 

Jag skulle ha väldigt svårt att sätta E på någon elev som jag vet inte kan lösa de enklaste 

ekvationerna, även fast det egentligen inte står i kunskapskraven. Alla som mattelärare 

borde ha samma profession och bedöma lika och kan inte eleven lösa en ekvation så ska 

eleven inte få godkänt i Matematik, skitsamma vad som står i kursplanen om jag får vara 

tydlig. 

 

6.3 Nya läroplanen Gy11 

 

Problemet med den nya läroplanen Gy11 ansågs vara att tiden inte räcker till. Trots att 

de flesta lärare förklarade att de hade fullt utlägg (en timme per poäng), dvs. 100 timmar 

på Matematikkurs 1 (100 poängs kurs), så fick eleverna stressa sig igenom kursen för att 
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hinna med de uppgifter läraren gav ut. Men det var inte alla lärare som ens hade fullt 

utlägg. Detta kommenterade följande lärare: 

 

Hade eleverna istället för 72, fått 92 timmar är jag ju säker på att det hade varit ett 

betygssteg högre för ett antal elever. 

 

Det var också några lärare som inte hunnit sätta sig in i den nya läroplanen då de inte 

avsatts någon tid att diskutera i arbetslag eller skolor. Läraren undervisade och bedömde 

på samma sätt som man tidigare gjort. GY11 har också som krav att man måste ha 

godkänt i Matematik, vilket många lärare tyckte var pressande: 

 

Förmågorna öh ja dem skulle jag behöva ha papper på för att kunna. 

 

Så resurserna på skolan sätts egentligen bara in för att alla ska klara det. Och det har 

blivit viktigare i GY11 då du måste ha godkänt i matte. 

 

De äldre lärarna ansåg att ansvaret borde ligga på de nya lärarstudenter: 

 

Ni nya lärarstudenter kan väl säkert det där bättre. 

 

Den nya läroplanens betygsskalor var också svårare att ha tid att hinna utveckla prov 

som testade de högre betygen. Det var väldigt enkelt att konstruera uppgifter mot 

betyget E och upp mot betyget C, men när du arbetade med en uppgift på A-nivå så 

hinner inte lektionstiden till för prov. Ena läraren förklarade det på följande vis: 

 

Det blir väl lätt så att man på sina egna bara kan nå E eller ja upp mot C nivå eftersom de 

med A nivå kräver mer tid och lektionsproven hinns det inte med. 

 

Ett annat problem som några lärare lyfte var bristen på likhetsbedömning, det var svårt 

att tolka vad i läroplanen som ska bedömas och vilka bitar som var viktigare än andra. 

Ena läraren förklarade detta: 

 

Vi måste hitta en tydligare struktur, men också undervisningsmetoder som får bort räkna 

i boken så mycket för att vi ska kunna få liknande bedömningar inte bara på skolan utan 

på alla skolor. 
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Svårighetsgraden var det många lärare som diskuterade och de flesta ansåg att det var 

bra med en förhöjd svårighetsgrad för att exempelvis nå betyget A. Däremot ansåg man 

att eleverna inte var redo för höjningen, men att det på sikt skulle kunna vara bra: 

 

Jag gillar ju höjningen av svårighetsgraden, men studenterna är inte riktigt redo för det 

än, men jag tror att det kommer bli mycket bättre nu för att höja elevernas kunskap. 

 

 

6.3.1  Existerar snällbetyg? 

 

När eleverna kom från högstadiet till gymnasiet var det många lärare som ansåg att 

eleverna saknade kunskap. Att de hade fått ett så kallat snällbetyg, det vill säga ett betyg 

som inte uppnått alla kunskapskrav som krävdes för det givna betyget. Men eftersom 

den nya läroplanen har som krav att för att ta studenten så måste eleven ha godkänt i 

Matematik så blir det även snällbetyg på gymnasiet. Ena läraren funderade på följande: 

 

I början behövde man ha alla rätt, men i år har vi märkt att det blir eller ja eleverna ser vi en 

tendens att de har med sig mindre och mindre för varje år, så vi har släppt lite på detta 

kravet i år och det är ju för att eleverna inte ska tappa sugen. Vi hoppas att de kommer igen 

under läsårets gång. 

 

Skolans och rektorernas krav satta press på läraren: 

 

Det tenderas ju att bli snällbetyg även här när rektorer ligger på en att sätta godkänt på 

elever. 

 

Många av eleverna läser endast en kurs på gymnasiet det betyder att 9 år av 10 är på 

grundskolan. Då har inte läraren tid att reparera missad kunskap:  

 

Man hinner inte reparera kunskap hos en elev och samtidigt undervisa om ny. 

 

Några lärare försökte i sina kommuner arbeta fram ett bättre sammarbete med 

grundskolorna för att eleverna inte ska sakna allt för mycket kunskap. Följande 

diskuterade lärarna: 

 

I min kommun har vi börjat arbeta mer över stadiegränserna för att förbättre elevernas 

kunskap. 
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7 Analys 
 

Studien fokuserar på den nedre gränsen för betyget E på Matematikkurs 1. Resultatet 

har också gett möjligheten att diskutera vad som kan vara problematiskt med den nya 

läroplanen. I detta kapitel ska jag diskutera min tidigare forskning och min valda teori, 

läroplansteori, med mitt resultat.  

 

7.1 Tidigare forskning 

7.1.1 Nationella proven 

Det största delen i resultatet är att alla lärare som deltog i studien diskuterade att för att 

nå betyget E krävs ett godkänt eller några poäng under på nationella proven. Precis som 

Skolverket (2009) förklarar så får eleverna till störst del samma eller högre betyg som 

resultatet på elevens nationella prov. Så en elev som får betyget E på nationella kommer 

att få E eller D i slutbetyg och en elev som får F på nationella kommer få, om inte för 

många poäng ifrån eller motiverad, E som slutbetyg. En elev som misslyckas under alla 

moment under kursensgång skulle lyftas upp om nationella provresultatet skulle visa 

betyget E eller högre, trots att de flesta lärare ansåg att ett nationellt prov inte testade av 

alla delar. 

 

7.1.2 Snällbetyg 

 

Alla lärare som deltog ansågs att de själva inte satta så kallade snällbetyg. Trots detta så 

visar resultatet att elever ändå får det. Även fast läraren hade bestämt sig för att 

nationella vägde tyngst så kunde elever ändå få betyget E även fast nationella provet 

inte klarades av. Motiverade elever kunde höjas trots att saknad kunskap fanns. 

Resultatet visar att kämpar du tillräckligt och inte är för långt ifrån på nationella provet 

kommer du få betyget E i slutbetyg. Detta är enligt Enö (2009) hälften av alla elever 

som blir. 

 

7.1.3 Styrdokumenten 

I nya läroplanen GY11 ska eleven ha kunskap om alla delar i kursen. Man får alltså inte 

sakna en del helt. De flesta lärare diskuterade att de ville att alla elever skulle kunna lite 

om allt, men att bedömningen är svår och nationella proven ändå var riktmärket för 

betygsättningen. Det som är intressant är att de flesta lärare förklarade att för betyget E 



  
 

26 

krävdes endast begrepp- och procedurförmågorna och inte de resterande fem. Dessa två 

förmågorna är de enda förmågorna som Skolverket har bedömningsstöd till. 

 

7.1.4 Undervisningen 

Resultatet visar att många av lärarna har fastnat i den traditionella undervisningen med 

räkna i boken. Samtidigt visar studier som Skolverket (2007) att varierad undervisning 

ger större möjlighet för eleven att få betyget E eller högre i alla ämnen.  

 

7.2 Läroplansteorier  

Den valda teorin kan ses som en mängd olika teorier under samma tak. Och jag har i 

mitt kapitel teoretisk bakgrund gått igenom fyra olika underteorier. 

 

7.2.1 Ramfaktorer 

Broady (1999) och Lundgren (1972) förklarar att ramfaktorer är faktorer som påverkar 

och begränsar undervisningssituationen utanför lärarens kontroll. Det största problemet 

lärare ansåg var tiden. Tiden till att hinna med allt innehåll i läroplanen, tiden att ha 

lektionsprov, tiden att diskutera betyg med eleverna samt tiden att för lektionsplanering 

tillsammans med arbetslag. Broady (1999) förklarar att det kan innebära att eleverna 

inte har möjlighet att uppnå ett visst betyg på grund av för lite undervisningstid. Något 

som några lärare nämnde stämde överens. Trots att två av tre skolor hade fullt utlägg 

med 100 timmar per 100 poäng så saknades tiden till för att förbättre undervisningen. 

Boken som läraren använde sig av fick leda och styra lektionen även fast det var lärare 

som ville gå ifrån det. Precis som Annerstedt och Larsson (2010) förklarar så ges inte 

lärare rätt förutsättningar att arbeta in nya läroplaner.  

 

Ingen av skolorna ansågs sakna något material, de ansåg att de hade tillräckligt för att 

klara undervisningen och betygsättningen. Eftersom många lärare inte använde sig av 

datorprogram krävdes inte heller några speciella program. Några lärare lyfte fram att de 

klassrummen som läraren undervisade i har fått speciella whiteboardtavlor med 

koordinatsystem och då krävdes inget mer. 

 

7.2.2 Inramning och Klassifikation 

Bernstein (1971) förklarar att klassifikation förtydligar ämnets innehåll och ämnet 

matematik har ett tydligt innehåll och tydlig identitet. Detta leder till enligt Ekberg 
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(2009) att ämnet får hög status. Ämnet har även en stark inramning och eleverna får inte 

stort inflytande på undervisningen. Detta diskuterade några lärare att det kan vara en 

nackdel. Om en elev får vara delaktig ökar elevens motivation och lusten för att lära sig. 

Men i matematik så ansåg lärarna att ämnet styrs helt och hållet av läraren själv. 

 

7.2.3 Dolda läroplanen 

De intervjuade lärarna förklarade att de vet om att motivation, frånvaro eller uppförande 

inte skulle påverka betyget, utan utifrån kunskapskraven bilda en uppfattning om ett 

betyg. Trots det var en del av lärarna öppna med att förklara att motiverade elever som 

ändå inte når upp till betyget E ändå skulle kunna få det. Broady (2007) ger som 

exempel på att motivation och uppförande är faktorer som påverkar betyget och ju mer 

eleven är lik läraren desto större chans är det att eleven lyfts ytterligare steg på 

betygsskalan. Alla lärare ansåg att frånvaro inte betygsattes och att det var enklare att 

bortse från det i just ämnet matematik. I andra ämnen ansågs det svårare eftersom 

matematiken var så provbundet. 
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8 Slutdiskussion 
 

Efter mina intervjuer har jag fått uppfattningen att lärarna till viss del försökt sätta sig in 

i den nya läroplanen utan att fullt ut lyckats. Tiden för gemensam diskussion på 

skolorna har varit liten och till viss del inget alls, vilket har lett till att lärarna undervisar 

och bedömer på det sätt som de tidigare har gjort. Samtidigt diskuterade många lärare 

att förutsättningarna för att genomföra betygsättning är svårare i den nya läroplanen och 

kraven har höjts. Detta påverkas läraren av och tiden räcker inte då heller till att 

fokusera på allt som läraren ville. Min uppfattning är att det fokus som lärarna har är att 

alla elever ska klara kursen och påtryckningar från både rektorer och styrdokumenten 

gör att läraren ger ett för enkelt godkänt (betyget E) till vissa elever med saknad 

kunskap. Eleverna som till viss del inte ens behövde klara det nationella provet fick 

betyget E ändå om man inte låg för långt ifrån gränsen. Sammanfattningsvis så verkar 

dock lärarna positiva till den nya läroplanen med förhöjda krav för högsta betyget och 

tydligare riktlinjer för de olika betygsstegen. Dock realiseras inte detta än.  

 

Studien har granskat sju gymnasielärares tankar kring vad som krävs för betyget E i 

Matematikkurs 1. I läroplansteori kallas detta för realiseringsarenan (Linde 2006). I en 

framtida studie vore det intressant att studera formuleringsarenan vilket innebär att man 

studerar politikers- och skolverkets syn på bedömning och kunskapskraven i läroplanen. 

Hur tänker de kring betyget E i Matematik? Och vilka moment och specifika delar anser 

dem ska betygsättas? Anser dem att tiden räcker till för att genomföra alla kunskapskrav 

och för lärare att sätta sig in i nya läroplaner? Hur vill de skapa en mer likvärdig 

bedömning?  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Huvudfrågor: 

 Vilka moment/delar betygsätter du?  

 Vad krävs för betyget E i varje moment? 

 Hur tänker du kring frånvaro och betyg? (50% - godkänt?) 

 Finns det några svårigheter du skulle vilja kommentera? (Avslutsfråga) 

Följdfrågor: 

 Hur tänker du kring förmågorna? 

 Finns det några begräsningar när det gäller lokal eller utrustning? 

 Finns det något kunskapskrav som är svårare än andra och uppnå? Ekonomiska 

svårigheter? 

 F på alla dina delar, E på nationella, E i betyg? Tvärtom? 

 Hur påverkas ni av motivation och uppförande? 

 Betygsätter du löpande eller bara när eleven vet? 

 Hur tydligt är det för eleverna om vad som bedöms? 

 

Jag kommer ställa ytterligare följdfrågor om jag anser att svaren inte besvarar mitt 

syfte, men inte försöka ställa ledande frågor. 

 

 


