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SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen var att undersöka matematiklärares användning av betygskriterierna och 
hur denna användning påverkar betygsättningen vid ett VG- eller MVG-betyg. Syftet var även 
att undersöka om lärarna upplevde att de ville ha eller behövde hjälp med att använda sig av 
kriterierna och hur de önskar att detta skulle gå till. För att undersöka detta användes digitala 
enkäter, där användningen av betygskriterierna undersöktes. Dessa skickades ut till 
matematiklärare i grundskolans senare år i Sverige. Även intervju användes som metod när 
det undersöktes varför viktfördelningen såg ut som den gjorde och ifall lärarna skulle vilja ha 
hjälp med användning av betygskriterierna. Till grund för resultaten har 31 enkäter och 6 
intervjuer analyserats, varav intervjuerna är fördelade på tre skolor. Resultaten visar på att ett 
betygskriterium för betyget VG, där eleven skall ge exempel på hur matematiken utvecklats 
och använts genom historien och vilken betydelse den har i vår tid inom några olika områden, 
värderas lägst när det gäller vilken vikt VG-kriterierna har för det betyget. Även ett sådant 
finns bland MVG-kriterierna där detta kriterium ställer mål på att eleven skall reflektera över 
matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv. Detta beror, enligt lärarna själva, på att de 
slarvar med att ta upp dessa och de anser även att läroböckerna och nationella provet är dåliga 
på att ta upp dessa kriterier. Informanterna vill gärna ha hjälp men hur man vill ha denna hjälp 
skiljer sig åt mellan lärarna. Många säger sig redan ha fått hjälp via de nationella provens 
rättningsanvisningar medan andra vill få hjälp i form av en fysisk person som ger 
föreläsningar och som kan svara på frågor.   

 

Nyckelord: betygskriterier, grundskollärare, matematik, bedömning  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Till grund för detta examensarbete ligger ett intresse som dök upp för flera år sedan då jag 

under min lärarutbildning började granska betygskriterierna för matematik på olika nivåer 

inom grundskolan och gymnasiet. Jag fann då betygskriterier för VG och MVG som jag 

saknade kännedom om och kom då till insikt om att jag troligtvis aldrig fått chansen att visa 

dessa kunskaper under mina skolår. Eftersom jag är född år 1985 gick jag ut 9:an år 2001 och 

gymnasiet år 2004 och faller därmed inom ramen för de personer som skall vara betygsatta 

efter dagens rådande betygskriterier i grundskolan och på gymnasiet i matematikämnet. Nu 

efter några år då jag snart kommer få min lärarexamen har jag inte stött på någon 

matematiklärare som använder sig av dessa kriterier och inte heller en enda person som kan 

säga att den har fått chansen att visa dessa kunskaper även fast personerna har fått ett högre 

betyg i matematikämnet/kursen. Alltså måste det finnas någon orsak till dessa, enligt mig, 

vanligt förekommande bortfall av de kriterierna. Jag bestämde mig för att examensarbetet 

skulle bli ett gyllene tillfälle att titta på vilka krav som styrdokumenten ställer på oss lärare 

och undersöka hur matematiklärare upplever att de använder sig utav betygskriterierna samt 

vilka faktorer som påverkar dessa processer.  

 

Dessa är de kriterier som jag ovan spekulerat över. De är tagna från årskurs nios kursplan (se 

bilaga 1). Gymnasiekursernas kriterier är snarlika dessa (Skolverket, 2000a).  

VG: Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och 

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

MVG: Eleven reflekterar över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv. 

 

Resultatet av detta arbete kommer att belysa hur matematiklärare använder sig av 

betygskriterierna och vilka faktorer det är som påverkar användandet samt även vilket slags 

stöd de skulle vilja ha under dessa processer. Detta kommer förhoppningsvis kunna hjälpa oss 

som blivande lärare att få en djupare förståelse för vad det är som påverkar oss ute i vårt 

verksamma yrkesliv och även hjälpa oss att bli mer medvetna om de olika betygskriterierna. 

Inte bara vi blivande lärare utan även lärare som är verksamma nu kan fundera över resultatet 

av detta arbete och reflektera över hur det ser ut på den egna skolan. Sist men inte minst har 

de som inte är pedagoger utan kanske är föräldrar eller bara nyfikna människor en chans att få 
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en inblick i lärarnas betygsättning i matematikämnet i grundskolan. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka matematiklärares användning av betygskriterierna och hur 

denna användning påverkar betygsättningen vid ett VG- eller MVG-betyg. Syftet är även att 

undersöka om lärarna upplever att de vill ha hjälp med att använda sig av kriterierna och hur 

de önskar att detta skall gå till. Dessa är frågeställningarna som kommer att undersökas i 

uppsatsen:  

• Hur stor vikt tilldelar lärare de olika VG och MVG betygskriterierna vid den 

slutgiltiga bedömningen då de sätter betyg på eleverna? 

• Vad är anledningen till att de tilldelar betygskriterierna olika vikt vid den slutgiltiga 

bedömningen då de sätter ett betyg på eleverna? 

• Vill lärarna ha stöd/hjälp då de använder sig av betygskriterierna för att sätta betyg 

och hur önskas detta i så fall? 

2. TEORETISK BAKGRUND 
Nedan kommer tidigare forskning och annan litteratur som har relevans för arbetet redovisas 

genom att resonemang och slutsatser vävs samman. Detta avsnitt kommer att täcka nödvändig 

fakta som behövs för att kunna tillgodogöra sig resterande av undersökningen och dess 

diskussion.   

 

2.1 Läroplaners och kursplaners syfte 
Detta stycke kommer att gå igenom vilka grundläggande dokument som lärare skall bygga sin 

undervisning utefter, och på så sätt få insyn i lärarens uppdrag och vardag. Lärare i 

grundskolan måste idag bygga sin undervisning utefter Lpo94 (1994 års läroplan) och 

kursplaner för respektive ämne. Läroplanen beskriver skolans värdegrund, uppdrag, mål och 

riktlinjer för undervisningen emedan kursplanerna ger mer ämnesspecifika riktlinjer och 

kriterier för vilken kunskap som eleven skall uppnå för att bli tilldelad respektive betyg i 

ämnet (Skolverket, 2009a). Dessa skall sedan användas så att lärarna, enligt skollagen (1 kap. 

2§), skall kunna erbjuda eleverna en likvärdig utbildning oavsett utbildningsort i Sverige. Ett 

problem på vägen till ett rättvist betyg är att lärare måste kunna tolka och använda sig av 

betygskriterierna på liknande sätt för att detta skall kunna vara möjligt. Om de skulle kunna 
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göra detta borde följden bli att det skulle sättas likvärdiga betyg. Det är alltså mycket som 

måste tolkas och användas rätt för att en likvärdig bedömning skall vara möjlig men inte nog 

med det, fler svårigheter tillkommer. I kursplanen för matematik på grundskolan finns mål 

som eleverna skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret och dessa mål skall användas som 

hjälp för läraren då denna skall bestämma ifall eleven har uppnått kunskapsmålen för att 

kunna erhålla betyget godkänt. Det är skolans och rektorns ansvar att eleverna ges möjlighet 

att uppnå dessa mål (Lpo94). Dock skrivs det i Lpo94 att skolan även skall sträva efter att 

eleverna ”utvecklar ett allt större ansvar för sina studier” (Lpo94, s.16). 

 

Utöver mål som skall uppnås finns det även ”mål att sträva mot” och sedan även VG- och 

MVG-kriterierna (Skolverket, 2009b).  Här kan det börja bli stor spridning på vad eleverna 

som fått VG och MVG kunskapsmässigt kan eftersom Skolverkets författningssamling menar 

att: ”För dessa betygssteg gäller dock att särskilt väl utvecklad förmåga avseende något eller 

några kriterier kan väga upp brister avseende ett eller ett par andra kriterier.” (Skolverket, 

2000b). Här ges det stor frihet till läraren och det kan bli svårt att hålla reda på om 

undervisningen ger eleverna möjlighet att visa att de uppfyller kunskapsmålen för alla 

kriterier. Sammanfattningsvis gäller alltså att läraren har Lpo94 och kursplanerna till hjälp vid 

bedömning men nedan redogörs för ytterligare en central del, nämligen de nationella proven. 

 

2.2 Nationella provens inverkan på bedömningen 
 

Följande citat framhåller vilken roll som de nationella proven har för bedömningen och 

betygsättning. Kännedom om de nationella provens inverkan på bedömning är 

nödvändig inför kommande resonemang och resultat. 

 
Nationella ämnesprov i svenska, engelska och matematik gavs för första gången 
under vårterminen 1998. Dessa prov är obligatoriska och syftar till att hjälpa 
läraren att bedöma om/hur väl enskilda elever nått målen för respektive ämne 
samt att ge stöd för betygssättning. 
(Kjellström, 2009a)  

 

2.2.1 Betygskriteriernas förekomst på nationella prov 
Eftersom de nationella proven syftar till att hjälpa läraren att bedöma elevernas kunskaper 

valde jag att undersöka vilka betygskriterier som behandlas med hjälp av provet. I början av 

undersökningen upptäckte jag att det till varje prov fanns en bilaga som namngavs: 
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provdelarnas innehåll relaterat till kursplan och betygskriterier. Efter att ha undersökt vilka 

kriterier som förekom på de senaste fyra nationella proven i matematik för årskurs nio 

(provåren 2006-2009) upptäckte jag att det alltid var ett VG- och ett MVG-kriterium som 

uteblev från provet vilka var följande kriterier: 

 

VG-kriterium: 

• Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och 

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

MVG-kriterium: 

• Eleven reflekterar över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv. 

 

Nedan förklaras hur ett nationellt prov skapas och även varför dessa kriterier inte prövas där. 

Ett nationellt prov i matematik för grundskolan konstrueras med hjälp av PRIM-gruppen1, 

Skolverket och referensgrupper. Referensgrupperna består av matematiklärare, lärarutbildare, 

forskare och ämnesexperter. Dessa hjälps sedan åt att bygga ett nationellt prov tillsammans 

som tar ungefär två år att göra (Kjellström, 2008). På PRIM-gruppens hemsida finns följande 

text som berör varför vissa kunskapsmål har blivit utelämnade från de nationella proven i 

matematik:  

 
Vår ambition är att ge läraren ett så brett bedömningsunderlag som möjligt av 
elevens kunskaper i matematik. Ämnes- och kursproven i matematik omfattar 
därför olika delar som ska ge eleven möjlighet att visa sina kunskaper i 
matematik. De olika delarna skiljer sig vad gäller kunskapsinnehåll, arbetssätt, 
redovisnings- och bedömningssätt. Givetvis kan dock inte alla delar av målen 
prövas i nationella prov. Ämnes- och kursproven utgör ett komplement till 
lärarens kontinuerliga bedömning av elevens kunskaper. 
(Kjellström, 2009b) 
 

Näsström (2008) menar att för att en uppgift på ett prov skall spela roll för bedömning så 

måste den vara kopplat till minst ett betygskriterium. Detta behöver dock inte betyda att alla 

betygskriterier testas under detta prov eller till och med kurs. Därmed är tanken att läraren 

själv skall skapa bedömningssituationer där eleverna får möjligheten att visa sina kunskaper 

inom dessa betygskriterier. Gör lärarna då detta? Det kommer nästa stycke att behandla. 

 

                                                 
1 PRIM-gruppen bildades 1984 och är en forskningsgrupp vars främsta fokus är bedömning av kunskap och 
kompetens. Gruppen utvecklar olika instrument för bedömning och utvärdering samt genomför bland annat 
kurser, kompetensutveckling och utvärderingar. Verksamheten bidrar även till ny kunskap inom 
bedömningsområdet. (Kjellström, 2008) 
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2.2.2 Olika kunskapsfokus vid olika prov 
Hur påverkas lärarna av det nationella provet och är det någon skillnad mot lärarens egna 

prov? Bjerneby-Häll (2006) har följt lärarstudenter som ska bli matematiklärare på 

grundskolan under deras studietid och sedan under deras första tre år i yrkeslivet. Hon har 

undersökt hur dessa lärares argument för varför man undervisar i matematik har förändrats 

under denna tid. Ett av resultaten hon kom fram till var att informanternas främsta argument 

för matematikundervisningen efter tre verksamma år i yrket var att eleverna skall klara av de 

nationella proven. Är då lärarnas prov uppbyggda så att eleverna ges bäst chans att klara det 

nationella provet? Det bör även nämnas att det förekommer självklart även andra faktorer som 

påverkar vilka chanser eleverna har att klara av ett nationellt prov. Boesens (2006) resultat, 

där han jämför lärares prov med de nationella proven, kan ge indikationer på att det inte är så. 

Studien visade att lärarnas prov hade mer än dubbelt så många uppgifter som kan lösas enbart 

genom att komma ihåg fakta eller kopiera algoritmer, jämfört med de nationella proven. 

Alltså kan man med hjälp av Bjerneby-Hälls och Boesens resultat se indikationer på att 

lärarnas huvudsakliga mål med undervisningen i praktiken inte förbereder eleverna för de 

matematikproblem som kommer på de nationella proven. Detta bör dock inte hindra eleverna 

från att få bra betyg på de lärarkonstruerade proven. Skolinspektionens granskning (2009) 

visar att det i vissa fall förekommer att 70 % av eleverna får högre betyg än vad det nationella 

provresultatet visar. Allmänt så menar Wikström (2005) att ända sedan vi fick det 

målrelaterade betygssystemet så har en allmän hets mot högre betyg lett till betygsinflation. 

 

The results show that grades have increased every year since the new grading 
system was introduced, which cannot be explained by improved performances, 
selection effects or strategic course choices. The conclusion is that the increasing 
pressure for high grading has led to grade inflation over time. 
(Wikström, 2005, s.3) 

 

Därmed gäller alltså att de nationella proven inte tar upp alla kriterier och att lärares prov 

kräver mindre kreativt matematiskt resonemang än de nationella proven. Med detta som 

bakgrund kan det vara intressant att undersöka lärarnas kunskap och användning av 

betygskriterierna. 

 

2.3 Lärarnas användning av betygskriterierna 
I detta stycke kommer det att presenteras tidigare forskning över hur lärare använder sig av 

betygskriterierna. En bakgrund om vad Skolinspektionen är och vad de har kommit fram till 
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kommer att presenteras eftersom att deras resultat kommer att refereras till genom hela 

arbetet. Skolinspektionen har i uppdrag att granska både offentliga och privata skolors 

utbildning och att via rekommendationer påverka skolorna att öka måluppfyllelsen och 

kvalitén på undervisningen. En nyutgiven granskningsrapport av Skolinspektionen (2009) 

handlar om undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet. 

Resultatet av denna granskning visar bland annat att ett stort antal av lärarna i grundskolan har 

bristande kunskaper om kursplanens innehåll och att de inte planerar undervisningen utefter 

kursplanens samtliga mål. En statlig utredning (SOU 2008:27) konstaterade att även lärare 

som arbetar på gymnasiet verkar tolka målen på olika sätt. Detta försvårar inte bara 

möjligheten till likvärdiga betyg utan nekar även eleverna den varierande undervisning som 

de har rätt att få. För om lärare inte tar upp samtliga kriterier kan elevernas betyg bero på 

vilken lärare de haft och vilka kriterier denna tyckte var viktiga och undervisade utefter. I en 

statlig utredning framgår det att lärare tycker att målen i dagens betygssystem är vaga och 

generella (SOU 2007:28). Skolinspektionen (2009) framför även att det kan vara en 

bidragande orsak tillsammans med att skolorna har spenderat för lite tid på gemensamma 

diskussioner om hur betygskriterierna skall tolkas, användas i undervisningen och bedömas. 

Skolinspektionen (2009) visar även att eleverna har liten insikt i vilken kunskap som det är 

tänkt att de ska utveckla och som läraren sedan skall bedöma och betygsätta. Om eleverna har 

liten insikt i detta så borde det medföra att de inte kan påverka undervisningen, med avseende 

på målen, utan istället måste försöka tolka vad läraren tycker att de skall kunna. Nu kan 

tyckas att mycket kritik lagts fram på matematiklärare men Skolinspektionens granskning 

(2009) visar också exempel på god undervisning där kompetensen gällande läroplanerna och 

kursplanerna har varit hög bland lärare. En anledning till detta tros vara en medveten 

ansträngning att öka personalens matematikdidaktiska kompetens. Nedan följer en 

redogörelse över vilka ramfaktorer det är som påverkar hur lärarna undervisar och bedömer 

utefter betygskriterierna. Detta för att man skall få en djupare förståelse för vad det är i 

lärarens vardag som påverkar undervisning och bedömning. 

 

2.4 Ramfaktorer som påverkar lärarnas sätt att undervisa och bedöma 
Många faktorer påverkar i ett möte mellan lärare och elev i undervisningen. Dessa faktorer 

kan kallas ramfaktorer och kunskap om dessa kan hjälpa läraren att göra medvetna didaktiska 

beslut för att främja undervisningssituationerna (Lindström & Pennlert, 2004). Analys av 

dessa kan även medvetandegöra vad som är rimligt att genomföra och utvärdera i skolan 
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(Lindström & Pennlert, 2004). Några ramfaktorer har vi redan behandlat tidigare i den 

teoretiska bakgrunden: läroplaner, kursplaner, nationella proven och lärarnas prov. Nedan 

följer andra ramfaktorer som bör nämnas. Enligt Bjerneby-Häll (2006) så uppfattade hennes 

informanter att det nationella provet, tidspress, betyg, och ett upplevt krav att ”hinna med 

kursen” påverkade vad som togs upp i ämnet. Därför borde detta påverka vad som sedan 

betygsätts och blir därför intressant för denna studie. Lindström och Pennlert (2004) tar även 

upp ramfaktorer som gruppstorlek, lokaler samt skolans ledning och organisation. 

 

Skolinspektionen (2009) menar att undervisningen är starkt styrd av läroboken och att lärare 

litar på att läroboken har tolkat och tar upp kursplanens intentioner. Löthman (1992) föreslår 

att en möjlig anledning till att läroboken är så starkt förknippad med ämnet kan vara 

skolmatematikens starka ämnestradition. 

 

Ytterligare en ramfaktor som påverkar lärarnas sätt att undervisa och bedöma är skolans 

rektor. Rektorn skall enligt skollagen (2 kap. 2§): ”… hålla sig förtrogen med det dagliga 

arbetet i skolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas”. Men 

Skolinspektionen (2009) visar på att få rektorer tar det ansvar de borde när det gäller att göra 

uppföljning och utvärdering av matematikundervisning och resultat i skolan. 

Rekommendationerna lyder: ”Ett förstärkt kvalitetsarbete under rektors ledning krävs på 

flertalet granskade skolor.” (Skolinspektionen, 2009, s.26). Denna hjälp och styrning som 

lärarna borde få från rektorerna är alltså något som till viss del saknas idag i skolorna och 

detta borde ha inverkan på hur kriterierna följs och bearbetas.  

3. METOD 

3.1 Val av metod 
Efter jag granskat mitt syfte och frågeställningar till detta arbete, samt läst kurslitteratur 

(Johansson & Svedner, 2006) kom jag fram till att den första frågeställningen lämpades att 

mäta med hjälp utav en enkät. Detta för att den handlade om att informanterna skulle 

kategorisera ett antal betygskriterier, denna typ av fråga är direkt och kräver ingen djupare 

motivering av informanten vilket skulle kunna lämnas vid en intervju. Min digitala enkät 

valde jag att göra med hjälp av en hemsida (www.surveymonkey.com) som specialiserar sig 

på att hjälpa och erbjuda tjänster inom enkätundersökningar.  De andra frågeställningarna, 

anledningar att informantens viktfördelning av betygskriterierna såg ut som de gjorde och ifall 
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de ville ha hjälp stöd med detta, undersökte jag med hjälp av intervjuer. Detta val berodde på 

att dessa frågor hade en mer kvalitativ karaktär som tvingade informanten att reflektera mera 

kring den aktuella frågeställningen. Tack vare intervjun fick jag möjlighet att ställa följdfrågor 

och därmed säkerställa att mina frågeställningar verkligen blev besvarade. Valet att ha en 

strukturerad intervju var att jag personligen kände mig bekväm med detta eftersom jag då 

kunde bryta ner mina frågeställningar i underfrågor som informanterna skulle svara på. Detta 

gjordes även eftersom jag ville ha fasta frågor så att informanten inte svävade iväg och 

började prata om annat. Som nybörjare på att genomföra intervjuer ansåg jag att fasta frågor 

borde göra analysen av data enklare att genomföra. Dessa underfrågor till frågeställningarna 

hittar man i bilaga 3.  

 

Orsaken till att det blev två metoder var ingen slump eftersom att jag formade 

frågeställningarna utefter ett eget mål som var att få fler metoder till detta arbete. Anledningen 

till detta mål var att jag fick veta att i Johanssons studie (citerad i Johansson & Svedner, 2006) 

som handlar om en utvärdering som visade på att studenter som gjorde examensarbetet och 

använde sig utav fler än en metod var mer nöjd än de som endast använt sig utav en metod. 

Det framkom även att yrkesrelevansen ansågs, av studenterna, vara betydligt högre för dem 

som använt sig av flera metoder. Med detta sagt kan mitt val av antal metoder förstås lättare. 

 

3.2 Urval till enkät 
Urvalet av informanter till enkäterna var ingen kostnadsfråga för detta arbete därför att jag 

valde att göra en digital enkät som därmed medförde att det inte skulle kosta något att skicka 

ut och samla in datamaterialet. Detta val gjordes i hopp om att informanterna skulle tycka att 

det var ett bekvämt och tidssparande sätt, vilket jag hoppades skulle generera i ett högre 

deltagande än om en pappersbaserad enkät skickats ut. Eftersom mitt urval av informanter till 

denna studie kunde ha varit vilka matematiklärare som helst i Sverige, som är verksamma på 

grundskolan, så valde jag att göra mitt urval ur bekvämlighetssynpunkt genom att välja några 

städer som jag sedan tidigare känner till. Jag valde en stor och en mindre stad i Norrland där 

sammanlagt 70 enkäter skickades ut och även en stor stad i söder där 30 enkäter skickades ut. 

Anledningen till att det bara blev 100 utskickade enkäter berodde mest på att jag ringde runt 

och presenterade mitt arbete för skolorna. Jag bad då de matematikansvariga på skolorna att 

vidarebefordra min enkät till sina matematikkollegor och samtidigt göra lite reklam för mitt 

arbete. Jag valde att göra detta för att jag ville nå ut till många snabbt och för att jag ville prata 
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med någon som hade stort inflytande i matematikundervisningen på skolan. Jag vet inte vilka 

skolor jag fått svar från eftersom att hemsidan jag använde (www.surveymonkey.com) 

anonymiserar svaren direkt och därmed har jag inga uppgifter på detta. 

 

3.3 Urval till intervju 
Även till intervjuerna har ett bekvämlighetsurval gjorts där jag har begränsat mig till min 

omgivning och dess närliggande område med grundskolor. Detta för att kostnaden för att 

genomföra denna undersökning inte skulle bli särskilt omfattande. Först hade jag tänkt att det 

via min digitala enkät skulle generera svar från informanter som ville ställa upp på intervju, 

men allt efter tiden gick upptäckte jag att jag skulle bli tvungen att besöka lite skolor och 

fråga dem personligen för att få några intervjupersoner. Resultatet blev att jag fick 6 intervjuer 

med lärare från sammanlagt tre skolor. 

 

3.4 Förberedelser och genomförande av intervju 
Inför intervjuerna så skapades underfrågor till frågeställningarna för att lättare kunna 

kontrollera att informanterna svarat på frågeställningen och för att underlätta inför analysen 

av data.  Underfrågorna återfinns i bilaga 3. Där förekommer även ett förslag av ramfaktorer 

som kan vara med att påverka viktfördelningen av betygskriterierna. Meningen var att dessa 

skulle läsas upp samtidigt som frågan som en påminnelse om vilka ramfaktorer som finns och 

att detta då skulle göra att informanterna lättare skulle kunna berätta kring dessas påverkan 

och deras egna förslag av ramfaktorer. Urvalet av ramfaktorer togs från Bjerneby-Häll (2006), 

Lindström och Pennlert (2004) samt Skolinspektionens granskning (2009). Där valdes 

ramfaktorer så som läraren och eleven eftersom de är centrala för hur betygsättning går till 

medan närsamhälle och kulturer valdes bort eftersom de, enligt mig, inte ansågs kunna 

påverka nämnvärt.  

 

Innan intervjun började bad jag informanterna att fylla i min enkät i pappersform. Detta för att 

informanterna under samtalet skulle kunna titta på och motivera sina värderingar som de 

gjort. Före själva intervjun frågade jag även om det var okej att jag bandade intervjun och 

samtliga sex informanter svarade att det inte var några problem. Sedan läste jag underfrågorna 

och informanterna svarade, därpå sammanfattade jag muntligt vad de hade sagt och lät sedan 

informanterna göra tillägg om sådana önskemål fanns. Detta gjordes genom att en paus, 

ibland så lång som tio sekunder, skapades innan nästa fråga ställdes. Detta gjordes för att: 
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”Om den som intervjuar är lite nervös, har denne svårt att tolerera tystnad och fyller ofta i 

med en fråga som riskerar att bryta informantens tankebanor.” (Johansson & Svedner, 2006, 

s.45). Under intervjun blev informanterna informerade om att ramfaktorerna som lästes upp i 

samband med denna underfråga endast var förslag och att de fick diskutera egna som de 

tyckte var relevant för frågeställningen. I anslutning till intervjuerna fick jag veta att 5 av 6 

intervjupersoner inte hade gjort den digitala enkäten fast de sa att de hade mottagit den. Dessa 

informanters enkätsvar från intervjun inkluderades sedan i enkätresultaten. 

 

3.5 Analys av data 
Förutom att den ovan nämnda hemsidan (www.surveymonkey.com) användes till skapande, 

utskickande och insamling av enkäter användes även denna till att analysera data. Den erbjöd 

en mängd av diagram som man kunde ladda hem för att kunna framföra resultaten på ett 

överskådligt sätt. Diagrammen i resultatavsnittet är sådana diagram. Sedan valde jag att 

analysera dessa diagram och titta på vilka kriterier som lärarna värderar högst respektive lägst 

vid en bedömning av elevernas matematikkunskaper. Detta gjordes eftersom mitt antagande 

för detta arbete var att vissa kriterier skulle ha mindre viktfördelning än andra.  

 

När det gäller intervjuerna så spelade jag först in samtliga intervjuer på dator med hjälp av en 

programvara (http://audacity.sourceforge.net/) och efter det transkriberade jag alla intervjuer 

innan jag till slut sammanfattade varje intervju. Både transkriberingen och sammanfattningen 

fick underfrågorna som rubriker följt av det som informanterna svarat på denna fråga. 

Transkriberingen skrevs ut som det lät på inspelningen. Från transkriberingen till 

sammanfattningen valde jag att ta ut de citat som berörde någon av frågställningarna. Därefter 

skrev jag kortfattat ner vilka olika ramfaktorer som läraren tog upp. Vid sammanfattningarna 

flyttades även text till de lämpliga underrubrikerna då informanterna kan ha svarat på en 

annan fråga än den tilltänkta. Därefter undersökte jag vilka kriterier som de intervjuade hade 

motiverat som högst eller lägst vid gradering av ett betyg. Jag valde sedan ut de två vanligaste 

kriterierna och kategoriserade informanternas argument utefter dessa, vilket jag sedan 

framförde i resultatet. När det gäller bearbetningen av ramfaktorerna gjorde jag en tabell över 

vilka av dessa som informanterna tog upp. Utefter den tabellen valde jag de ramfaktorer som 

fyra eller fler informanter hade valt att ta upp eftersom att jag var mer intresserad över de 

vanligaste förekommande ramfaktorerna än enstaka fall. Även argumenten för dessa 

kategoriserades, jämfördes samt redovisades i resultatet. Argumenten kring stöd och hjälp 
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med betygskriterierna behandlades på likadant sätt. De olika argumenten som informanterna 

framfört kring värdering av kriterierna valde jag att framföra som citat i rapporten medans 

citaten för argumenten av ramfaktorer och stöd och hjälp med betygskriterierna valdes att inte 

visas pågrund av dess omfattning. Detta för att läsningen skulle bli mer flytande. 

3.6 Forskningsetiska överväganden 
Kontakten med informanterna skedde utefter etiska principer som jag valde utefter 

anvisningarna inför detta examensarbete. Jag valde att framföra dessa på detta sätt för mina 

informanter: 

• Ni kan när som helst välja att avböja att delta eller avbryta er medverkan utan negativa 

följder.  

• Ni har rätt att få veta att ni har total anonymitet inom detta arbete och det kommer inte 

vara möjligt att identifiera er med hjälp av den färdiga rapporten. 

• Ni har rätt att erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av 

undersökningsmetoderna och undersökningens syfte.  

• Ni har rätt att när som helst ställa frågor om undersökningen och få era frågor 

sanningsenligt besvarade. 

Dessa finns med i följebrevet som informanterna fick ta del av både före enkäten och 

intervjuerna. Följebrevet finns att läsa i bilaga 2.  

4. RESULTAT 
Innan resultatet redogörs bör det klargöras att betygkriterierna i diagrammen inte skrivits ut i 

sin fulla längd. Detta på grund av att diagrammen inte skulle innehålla så mycket text. Om 

man vill titta på de fullständiga betygskriterierna återfinns dessa i bilaga 1, som är ett utdrag 

från kursplanen för ämnet matematik i grundskolan. Sedan har varje betygskriterium fått en 

bokstav och ett nummer för att underlätta hänvisning till dessa kriterier genom hela uppsatsen. 

Betygskriterierna för VG har förkortats med bokstaven V samt en siffra som visar vilken 

position detta kriterium har i kursplanen. Detsamma gäller betygskriterierna för MVG som 

har förkortats med ett M. Det som även bör nämnas, för att det kriteriet kommer att spela stor 

roll i arbetet, är att V7 handlar om matematisk historia. Direkt efter diagrammen kommer 

analys av enkäten, till detta tillkommer även lärarnas motivering utifrån intervjun där 

viktfördelningen över kriterierna redovisas. 
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4.1 Viktfördelningen mellan betygskriterierna 
4.1.1 Diagramresultat: VG-kriterier 

Det kriterium som har fått flest val på ”Mycket stor vikt” är V4, där eleven skall använda ord, 

bilder och konventioner på ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar 

som kommer till uttryck. Däremot om man undersöker vilka kriterium som har störst 

svarsprocent ifall man adderar ”Stor vikt” med ”Mycket stor vikt” så får vi se ett annat 

resultat. Då finner vi att V1, V2 och V5 ligger då på samma svarsprocent och att alltså även 

dessa har betydande vikt vid ett slutgiltigt VG-betyg. Ett annat resultat är att V7 är överlägset 

det kriterium som lärarna väger in minst när de sätter slutbetyget VG. På resterande av VG-

kriterierna ligger majoriteten av rösterna på ”Stor vikt”, där den vikten har fått mellan 51,6% 

till 61,3%. 

 

4.1.2 Intervjuanalys: VG-kriterier 

I intervjuerna motiverade informanterna mest varför V1 och V2 värderades så högt som de 

gjorde. Av de sex informanterna valde fyra stycken att motivera V1 och tre stycken att 

motivera V2. Följande motiveringar framlades för V1 som handlar om att eleven använder 

matematiska begrepp och metoder för att formulera och lösa problem och för V2 som handlar 

om att eleven följer och förstår matematiska resonemang: 
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Intervjuperson 3: ”Om vi tar V1, V2 (…) så är det ju sånt som är ganska lätt att… kolla… 

tänker jag… lätt att mäta. Eftersom vi använder… dom räknar ganska mycket… i läroboken… 

och lämnar in läxor som man kan kolla på hur dom… förstår och för matematiska 

resonemang… vilka metoder de använder och… som det är lätt följa och förstå de tankar som 

de använder” 

Intervjuperson 4:”Jag tycker att dem är mer grundläggande än… för att har du dom här två 

att du kan använda matematiska begrepp, metoder för att formulera och lösa problem då… 

men kan man använda dom har man också lättare att göra de här matematiska 

tolkningarna… och man har också lättare att redovisa sitt resonemang så att det är… så det 

är begripligt”  

 

Motivering för hög viktfördelning för V1: 

Intervjuperson 1:”Matematik är ju egentligen ett språk du kommunicerar på… med… och 

då är det ju viktigt att man kommunicerar så att andra kan förstå… räkningen är ju som 

kanske mer ett medel att utveckla sitt språk.” 

Intervjuperson 6: Jag tycker det är… viktigt att eleven kan uttrycka sig… i matematik… i 

matematiska termer och begrepp och liksom kan använda sådana.” 

 

Motivering för hög viktfördelning för V2: 

Intervjuperson 5: ”Dom bör ha, en viss förståelse och ett visst resonemang” 

 

Det verkar som att lärarna tycker att dessa två kriterier är grundläggande och viktiga för att 

man skall kunna kommunicera matematik och även kunna fördjupa sig ännu mer i ämnet. En 

av informanterna hade motiveringen att det är lätt att ”kolla och mäta” dessa kriterier, vilket 

jag tycker tyder på att läraren gör det så enkelt för sig som möjligt vid betygssättningen 

istället för att prioritera kriteriernas innehåll. 

 

Om vi sedan kollar på vilket kriterium som intervjupersonerna lade lägst vikt vid så var alla 

informanterna eniga om att det var kriterium V7 som handlar om matematisk historia som de 

värderade lägst. 

IP1: ”… men det är ju ingenting direkt som jag har som betygsgrundande utan det är mer 

bara för att… ge lite… ja vad ska jag säga… lite mer fakta runt omkring” 
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IP2: ”… därför att jag tar inte upp det speciellt mycket… nästan aldrig… och det kanske är 

lite dåligt på ett sätt men, det är väl också lite mer man känner att man inte har tiden att 

använda till… till… historia.” 

IP3: ”Så är jag inte särskilt vass på det heller… det skulle jag behöva bli bättre på… och då 

krävs det ju tid att läsa in sig… så de e de att jag… man har sopat det litegrann under mattan 

eller stoppat det i garderoben tills vidare… sen tänker jag att det inte brukar komma upp på 

nationella provet heller… vad jag har sett… och sen kanske det är jag som inte värderar det 

särskilt högt heller.” 

 IP4: ”Det kommer upp väldigt lite i matematikundervisningen… och delvis för att man… 

eller man, jag är alldeles för beroende och bunden av läroböckerna och där tas det ju upp 

ytterst lite” 

IP5: ”Man tar upp det litegrann Pythagoras och man berättar lite om dom där gubbarna 

men… eftersom jag kanske inte trycker så mycket på det kan jag inte begära att dom ska (…) 

jag tycker i sig att det har ju vikt, men det är inte så att jag… tänker på det när jag sätter 

betyg de kan jag ju säga.” 

IP6: ”Eleverna får ibland träna det och kan få använda det, men jag mäter det aldrig 

tyvärr… och varför det är så är svårt att svara på” 

 

Här fick vi lite olika argument till varför informanterna värderar V7 lägst utom i vissa fall där 

lärarna inte kunde förklara. Intervjuperson ett, fem och sex säger att de använder sig av 

kriteriet i matematikundervisningen men att det inte är betygsgrundande. Om man skall tolka 

svaren från intervjuperson fem och sex verkar det som att de tycker att det är viktigt men vet 

inte riktigt varför man inte bedömer detta. Intervjuperson 4 nämner att kriteriet inte brukar 

förekomma på nationella proven. En annan informant menar att han/hon är för bunden av 

läroboken som är dålig på att ta upp detta och en annan menar att det är den egna kunskapen 

som är otillräcklig. Vi fick därmed en hel del faktorer som lärarna tyckte påverkade dem i 

valet av denna viktfördelning och dessa tas upp mer i senare kapitel. 

 

4.2.1 Diagramresultat: MVG-kriterier 
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På MVG-kriterierna kan vi utläsa att lärarna tyckte att M2 som handlar om att eleven visar 

säkerhet i sina beräkningar och väljer räknemetoder och hjälpmedel till uppgifterna, var 

viktigast. Tätt följt efter M2 hade vi M3 och M1. Dessa handlade om att värdera olika 

metoders för- och nackdelar samt kunna använda generella strategier och redovisa detta med 

korrekt matematiskt språk. Även här kan vi med lätthet se på resultatet i diagrammet vilket 

kriterium som lärarna värderar lägst nämligen M5, som handlar om att eleven skall reflektera 

över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv. 

 

4.2.2 Intervjuanalys: MVG-kriterier 
Under intervjun motiverade samtliga informanter varför M3 värderades högt och 4 stycken 

motiverade även varför M2 värderades högt. Följande motiveringar lades fram för både M3 

och M2 som kortfattat kan beskrivas med att eleven skall visa säkerhet i sina beräkningar och 

använder generella strategier vid uppgiftens planering och genomförande. 

IP1: ”När man går på mellanstadiet så är det ju mycket basträning, att räkna och där 

grundläggs ju väldigt mycket. Men på högstadiet och uppåt så har du ju möjlighet att… 

utveckla språket matematiska så att du kan kommunicera med många många fler” 

IP2: ”Anpassa räknemetoder där på tvåan… där är det ju… alltså där ser man ju ganska 

tydligt vilka som är väldigt duktig på matte… när dom stöter på nya problem till exempel ofta 

då på prov att dom kan ta kunskapen som de har lärt sig i 8:an och utveckla dom vidare för 
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att klara ett nytt problem (…) och sen tredje där… jamen där återkommer det ju, det är ju hur 

de redovisar med ett korrekt matematiskt språk, det pratade vi ju mycket om speciellt innan 

det nationella” 

IP3: ”ja lätt att kolla… och jag menar det visar ju också på att de är duktiga på matte… om 

de är duktiga problemlösare” 

IP5: ”att visa om de ska ha ett MVG att dom visar viss säkerhet i sitt… sin metod och sin… 

ja… problemlösningsarbete… och sen även att de ska kunna redovisa så att jag med lätthet 

kan följa hur dom har tänkt” 

 

Motivering för hög viktfördelning för M3: 

IP4: ”Har man kommit så långt att man kan göra generella lösningar och förstå att man kan 

gå så långt att man kan göra en lösning som gäller för alla möjliga fall då har man… jamen 

då har man ett långt… ett högt utvecklat matematiskt tänkande” 

IP6: ”Ser man på det som ligger högst så ser jag ju det här att generellalisera 

matteuppgifter… och kunna hitta strategier för problemlösning, t ex hitta eller leta mönster, 

förenkla uppgiften, rita figurer, allt sådant där som gör att man kan… både förenkla och 

utveckla problemet… tycker jag är väldigt tjusigt när dom kan eleverna, då blir man sådär… 

ojojoj, och så börjar man leta efter tre bokstäver i betyget” 

 

Första intervjupersonen tycker jag antyder att det är själva kommunikationen som är viktig 

och det ser jag även som en viktig del i den andra och femte intervjupersonens argumentation. 

Medan man kan se att i de andras argumentationer fokuseras det mest på att eleven skall klara 

uppgiften. Här verkar det som att lärarna är överens över vilka kriterier som de värderar högt 

men att orsaken bakom detta skiljer sig åt. Alltså kan den praktiska användningen av samma 

kriterier skiljas åt. 

 

När det gäller MVG-kriterierna är det M5 som värderas lägst för samtliga intervjupersoner. 

När jag tittade närmare på transkriberingen så visade det sig att intervjuperson ett inte hade 

motiverat detta ställningstagande. En anledning till detta kan vara att informanten svarade på 

M5 och V7 samtidigt och inte kunde skilja dem åt riktigt. Övriga intervjupersoner svarade 

såhär: 

 

IP2: ”alltså jag känner att man hinner inte med riktigt.. att diskutera det, det är nog att få 

dem igenom kursen… så det är väl därför” 
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IP3: ”alltså det handlar om det här mera… den ämnesövergripande biten av historia och 

samhällsbiten… det är ju inte det att jag inte är intresserad det är bara det att jag bara… har 

inte tagit mig tid att sätta mig in i det och fundera på hur man ska undervisa i det… helt 

enkelt.” 

IP4: ”det här med matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv… lite… lite… litegrann 

tar man ju upp det men det känns som att det är en så lite liten (…) del av hela… om man ser 

på hela matematikkursen och så så känns det som att då är det också av mindre vikt då man 

gör bedömningen.” 

IP5: ”har jag väll inte… styrt in dom så mycket på, och kanske inte tar så mycket i betyget, 

och sen om dom framför någon… eller om man hör någon reflektion om det så är det 

positivt.” 

IP6: ”samma tendens finns ju på MVG5 [som för V7], och samma sak där jag mäter tyvärr 

inte det där sista kriteriet” 

 

Här får vi lite annorlunda motiveringar: några informanter verkar använda M5 eller 

åtminstone tycker att det är intressant men bedömer inte betygskriteriet. Vissa menar att det 

ibland kan vara på grund av tidsbrist, medans andra menar att det försvinner till förmån för de 

mer grundläggande delarna av ämnet för att eleverna skall klara kursen. Intervjuperson fem 

antyder att om eleverna själva tar ansvar och reflekterar över detta så är det bra, men det är 

inget som läraren ägnar tid åt. Intervjuperson sex har även i detta fall svårt att motivera sitt 

agerande. 

 

4.2 Ramfaktorer som påverkar denna viktfördelning 
 

Tiden 

Alla informanter nämnde tiden som en ramfaktor som påverkar viktfördelningen. Dock 

framkom det olika motiveringar till varför denna har påverkan. Tre stycken informanter 

menade att det behövs, för dem själva, mer tid till planering och inläsning av material. Två 

andra informanter menade dock att mer tid måste ges åt eleverna så att dessa får mer 

undervisningstid och tid till att öka intresset för matematiken. Tiden på dagen menade även en 

informant kunde vara viktigt för att eleverna skulle vara mottagliga för undervisning. 

 

Eleverna 
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Elevernas inställning påverkar även hur man undervisar och vad man bedömer, anser fyra av 

informanterna. De flesta elever kommer med en förutfattad mening om vad matematik är och 

vill helst inte göra något annat än att räkna i boken eftersom att de blir stressade annars. Även 

elevernas motivation till att lära sig påverkar vad man hinner med att undervisa i. 

  

Nationella proven 

Informanterna vill att eleverna skall klara nationella provet i matematik och därför är det lätt 

att sådant som inte kommer på provet (V7 och M5) utelämnas och att mer fokus läggs på det 

grundläggande räknandet. En informant menade att det är på nationella provet som man ser att 

de kan. Det nationella provet ses även som ett mått på hur man har lyckats som skola. En 

informant sade: ” … ja stor vikt läggs vid nationella proven, tyvärr måste jag säga”. 

 

Läraren 

Lärarens didaktiska skicklighet, kunskap och intresse för ämnet spelar stor roll för vad som 

tas upp tycker en informant, men även vad läraren själv tycker är viktigt säger en annan. 

Diskussionen med andra lärare om hur man arbetar med betygskriterierna påverkar också. 

Lärarna säger också att det slarvas med att mäta dessa kunskaper VG7 och MVG5 även ifall 

de förekommer. 

 

Läromedel 

Denna ramfaktor tycker fyra informanter styr mycket eftersom eleverna räknar mycket i 

boken och då spelar det också roll vad den tar upp. Det nämns att läroböckerna var svårare 

förr och då menar jag att man borde kunna diskutera hur detta har påverkat bedömningen. En 

informant verkar tro att läroboken utgår från betygskriterierna och att det är därför man 

härmar boken i skapandet av prov. En lärare sa också att läroboken skall passa läraren och hur 

denna vill undervisa. 

 

4.3 Stöd och hjälp med betygskriterierna 
Det som kan sägas gemensamt här för alla informanter utom två är att de har sagt att de vill ha 

mer diskussion med kollegor om betygsättning. Denna diskussion säger en informant är bra 

för att ”synka ribban för de olika betygen, och att synka mot kriterierna”, för desto mer man 

diskuterar desto säkrare blir man. Även önskemål om matematikprojekt mellan olika skolor 

om betygsättning förekommer, så att man inte fastnar i gamla tankemönster kring betyg och 
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kursplaner. Nationella provet var också något som ständigt återkom då denna fråga 

behandlades. Fyra stycken informanter känner att de har fått hjälp ifrån nationella provens 

rättningsanvisningar med hur de skall tänka när de bedömer en elev utefter hur den löst en 

matematikuppgift. De känner även att de har fått en bild av vad det är som ska bedömas som 

högre kvalité på lösningar av matematikuppgifter. Någon tyckte att de kände sig trygg och 

tillfreds med betygsättningen då man gjorde som rättningsanvisningarna i nationella proven 

vill och för att vetskapen om att kollegorna betygsätter på samma sätt. Andra informanter 

kunde tycka att kunskapsmatriser kunde vara något att bygga vidare på, inte bara som stöd för 

dem själva utan också för att eleven skall bli mer medveten om dess kunskapsnivå och vad 

den skall bedömas i.  

 

Hjälp med kriterium VG7 och MVG5 

När vi kommer till frågan om informanterna skulle vilja ha hjälp med att använda och bedöma 

dessa betygskriterier vars viktfördelning var lägst vid den slutgiltiga betygsättningen fick jag 

lite olika svar. Dessa är några följt av lite kommentarer: 

 
IP1: ”Ja varför inte… ja… alltså jag lägger ju inte… som sagt jag lägger ju inte vikt vid att 

de måste redovisa dom kunskaperna” 

 
Den här kommentaren som jag fick av en informant visar först på att den mycket väl kan 

tänka sig att erhålla hjälp om hur man kan använda sig av dessa kriterier men sen senare i 

citatet verkar det som om läraren inte har tänkt sig kunna ändra uppfattningen om vikten för 

dessa kriterier ändå. 

 
IP2: ”Men det är väll just det här med… alltså historia och kultur/samhälls-liv varför jag har 

satt det på… alltså som lägst… det är väll för att jag själv också känner att jag är inte sådär 

speciellt superbra på det… så de e klart får man… skulle man få hjälp av någon som är riktigt 

duktig på det… så hemskt gärna” 

 
Här har vi en informant som känner att denne saknar kompetens för att kunna undervisa i 

detta och skulle gärna vilja ha hjälp med vad och hur man skulle undervisa och bedöma i 

relation till detta kriterium. Detta är den syn som de flesta av informanterna har men hur man 

vill ha denna hjälp är lite blandat. Vissa skulle kunna tänka sig hjälp utifrån i egenskap av en 

person som kommer och har föreläsning med inslag av praktiska exempel medan andra gärna 

vill jobba inom skolan för att de tror att tiden skulle användas bättre och att de skulle få mer 
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frihet. En informant hade även ett specifikt önskemål att denna hjälp helst skulle komma i 

form av en person och inte böcker eftersom böcker är besvärliga att läsa in och att den saknar 

den tyngd och trovärdighet som en person kan tillföra. Personen skall gärna själv ha 

lärarbakgrund så att den vet vad den talar om. Fler fördelar med detta ansåg informanten vara 

att man får möjlighet att ställa frågor angående området till personen.  

 
 
IP6: ”Jag tror inte att jag skulle ha någon brist på idéer… vad jag skulle kunna göra för att 

mäta dom kriterierna… det tror jag inte… utan jag ska säga att det snarare är rent slarv eller 

långt mellan gångarna man läser kriterierna noggrant.” 

 
Det här citatet är lite unikt eftersom att läraren praktiskt taget erkänner att det enbart handlar 

om slarv och inte brist i kunskap om hur dessa kriterier skulle kunna användas och bedömas. 

Däremot så har flera informanter sagt att det är deras eget fel att detta inte betygsätts så detta 

visar på att man inte gärna vill skylla ifrån sig på något sätt. 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
I detta stycke kommer jag att diskutera min metod och vad jag skulle göra annorlunda ifall 

studien skulle upprepas. Min första reflektion gäller hur kunde jag efter 100 utskickade 

enkäter bara få 31 svar när jag samtidigt ringde runt och gjorde reklam för mitt arbete? 

Tanken med min digitala enkät var menat att öka svarsprocenten och ändå blev den så låg. En 

av anledningarna kan ha varit att matematikansvarig på vissa skolor glömde bort att berätta 

för övriga matematiklärare om mitt arbete och kanske även glömde vidarebefordra min e-post 

till dessa. Även om matematikansvarig gjorde detta så kan mottagaren av min e-post 

möjligtvis inte känt något djupare engagemang och motivation att svara på min enkät, 

eftersom jag personligen inte pratat med dessa. En annan bidragande orsak kan vara att min 

enkät skickades ut i slutet av terminen då många lärare kan uppleva lärarjobbet som stressigt 

eftersom betygen skall sättas då. Tanken med enkäten var även att denna skulle generera 

informanter som kunde tänka sig att bli intervjuade men ingen av mina intervjupersoner 

ställde upp tack vare enkäten. Jag själv tror att orsaken till varför många valde att inte skicka 

in enkäten, nämligen brist på personligt engagemang. Denna slutsats stärks ytterligare av att 

jag fick samtliga informanter som jag tillfrågade då jag uppsökte skolorna. Med dessa data 
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skulle jag nog vid upprepande av denna studie koncentrera mig mer på att få fler intervjuer 

genom att besöka skolor och i samband med detta även dela ut enkäten personligen.  

 

Informanterna vid intervjuerna fick även göra enkäten som jag sedan inkluderade i 

enkätresultatet. Detta gjordes dock i början av intervjun så risken att detta skulle leda till 

något missförhållande jämfört med de som gjorde den på internet var liten, men ändå en risk. 

Man skulle ha kunnat be dem göra enkäten på datorn innan och skrivit ner svaren så att dessa 

kunnat varit underlag vid intervjutillfället. På detta sätt skulle ovanstående möjliga risk 

försvinna.  

 

Angående intervjuerna så anser jag att ramfaktorerna som jag läste upp, som en påminnelse 

om vilka ramfaktorer som finns, inte skulle ha presenterats samtidigt som frågan. Den frågan 

bör nog ha börjat mer som en öppen fråga så att intervjupersonerna fått chansen att svara lite 

friare och inte varit så låst vid att argumentera runt de föreslagna ramfaktorerna. 

 

Utöver dessa punkter kändes metoderna väl genomtänkta och genomförda och visade på en 

tydlig koppling till syfte och frågeställningar. 

 

5.2 Hur stor vikt tilldelar lärare de olika VG- och MVG- 
betygskriterierna vid den slutgiltiga bedömningen då de sätter betyg 
på eleverna? 
Som en kort sammanfattning av denna frågeställning kan sägas att för att få VG i betyg lade 

informanterna störst vikt vid V1, V2, V4, V5 och minst vikt vid V7. För att få MVG i betyg 

lades störst vikt vid M1, M2, M3 och minst vikt vid M5. Vad dessa förkortningar står för 

hittas i bilaga 1. 

 

Slutsatserna som kan dras av resultatet är att liten vikt lades vid kriterierna V7 och M5 även 

fast dessa enligt Skolverket (2009a) skall, eftersom de ingår i kursplanen, ingå i de 

ämnesspecifika kriterier vilket eleverna skall bli bedömd och få betyg efter. Mina resultat 

visar att så inte är fallet i nuläget och pekar på vilka faktorer som påverkar dessa 

vikfördelningar. Användningen av dessa kriterier bör därför ses över och utvärderas. Det 

kanske finns en möjlighet att påverka dessa faktorer så att dessa kriterier kan få ligga till 
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grund för den del av bedömningsunderlaget som det är tänkt. 

 

5.3 Vad är anledningen till att de tilldelar betygskriterierna olika vikt 
vid den slutgiltiga bedömningen då de sätter ett betyg på eleverna? 
Som sammanfattning av resultatet över denna frågeställning kan sägas att anledningen till 

denna viktfördelning är brist på lärarens kunskap, brist på tid, brist på diskussioner, elevernas 

inställning till ämnet, läromedlens uppbyggnad och nationella provets prioriteringar.  

 

Slutsatsen som dras här är att kriterierna V7 och M5 inte har prövats på de senaste fyra 

nationella proven (2006-2009) och informanterna verkar ha använt sig en hel del av nationella 

provens rättningsanvisningar för att bilda sig en uppfattning om vad som prioriteras som 

högre matematiskt tänkande och vilken kunskap som bör ingå i de olika betygsstegen. 

Eftersom dessa kriterier inte ingår i de nationella proven så saknar informanterna hjälp från 

nationella proven att använda dessa kriterier eftersom de inte finns i rättningsanvisningarna. 

Både mina informanter och Bjernby-Hälls (2006) informanter uttrycker sig att de vill att 

eleverna skall klara av det nationella provet och då är det självklart att man ägnar tid åt det 

som kommer komma på provet och om man då uppfattar en tidsbrist så är det stor chans att 

kriterierna V7 och M5 kommer i skymundan. Denna tes kan stärkas av vad en informant sade 

angående kriterium V7: ”sen tänker jag att det inte brukar komma upp på nationella provet 

heller”. Därmed dras slutsatsen att saknaden av dessa kriterier i nationella proven påverkar 

lärarnas syn på vad som skall prioriteras inom matematikundervisningen i ämnet i skolan. 

Däremot så visas att lärare inte alls förbereder eleverna särskilt bra om man skall se på 

Boesens (2006) resultat som visar att lärarnas prov har mer än dubbelt så många uppgifter 

som endast kräver att eleverna kommer ihåg fakta eller kopiera algoritmer än nationella 

provet.  

 

En annan stor anledning är läroboken. Den påverkar eftersom eleverna räknar mycket i boken 

och att den enligt informanterna inte tar upp speciellt mycket om V7 och M5. Denna slutsats 

kan stärkas med hjälp av resultatet från Skolinspektionens granskning (2009) där man menar 

att undervisningen är starkt styrd av läroboken och att lärarna litar på att den har tolkat och tar 

upp kursplanens intentioner. Anledningen till att eleverna räknar mycket i boken kan enligt 

Löthman (1992) bero på att läroboken och tradition om vad matematik är styr mycket av 
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dagens matematikundervisning vilket även verkar vara fallet för mina informanter. Därmed 

har läroboken stor inverkan på lärarnas åsikter om vad som är viktigt. 

 

Informanterna säger även att eleverna inte välkomnar nya arbetssätt när det gäller matematik, 

de verkar helst vilja jobba i boken. Skolinspektionen (2009) visar på att eleverna har liten 

insikt i vilken kunskap som det är tänkt att de ska utveckla och som läraren sedan skall 

bedöma och betygsätta. Därmed drar jag slutsatsen att eleverna måste göras mer medvetna om 

vilka kunskaper det är tänkt att de skall kunna i matematik. Detta borde göra det enklare att 

införa nya arbetssätt utan att eleverna blir stressade för att de inte hinner räknar i boken. Det 

går att förstå eleverna om de nu har blivit inskolade med att det är matematikboken och prov 

på dessa uppgifter som betygssätts, och slår därför dövörat till när läraren tar upp saker som 

de inte tror sig behöva kunna för att prestera bra på proven. 

 

Informanterna ansåg att tiden har en tydlig påverkan på viktfördelningen. Många informanter 

skulle gärna vilja ha mer tid för att utveckla matematikundervisningen och läsa in sig på ny 

didaktik och försöka höja vikten på betygskriterierna men som det ser ut nu finns det inte 

tillräcklig tid till detta. Tiden kommer även att vara viktig då man ska hinna med att 

genomföra och bedöma denna undervisning.  

 

5.4 Vill lärarna ha stöd/hjälp då de använder sig av betygskriterierna 
för att sätta betyg och hur önskas detta i så fall? 
Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta lärarna vill ha hjälp med de kriterier som värderas 

lågt men det är personligt hur man vill ha denna hjälp. En del ville ha någon utomstående som 

kom och gav föreläsningar medan andra ville ha mer samarbete och diskussion inom skolan 

med kollegiet. Alla informanter vill ha diskussioner med kollegor om betygsättningen och 

även matematikprojekt mellan skolor önskas av några. Många tyckte att nationella provens 

rättningsanvisningar har varit till betydande hjälp när det gäller att känna trygghet i att kunna 

skilja de olika betygsstegen åt vid bedömning.  

  

I den teoretiska bakgrunden kom jag fram till att lärarna bör få hjälp av rektorerna, enligt 

skollagen (2 kap. 2§), då dessa skall ta ett ansvar för kvalitetsarbetet i skolorna, bland annat i 

form av uppföljning och utvärdering. Detta kan man koppla till att i stort sett alla mina 
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informanter ville ha mer diskussioner med kollegor om betygsättning och undervisningen i 

matematik. Denna diskussion vill de ha för att bli säkrare på att bedöma och för att lärarna 

skall kunna ”synka ribban” för de olika betygsstegen. Man kan tänka sig att om rektorn, som 

auktoritär person, inte tar ett övergripande ansvar och startar projekt för kvalitetsförbättring 

inom ämnet så rinner detta ut i sanden. Denna slutsats stärks av Skolinspektionen (2009) som 

menar att rektorerna är dåliga på detta. Många informanter tyckte även att de fått stor hjälp 

från nationella provens rättningsanvisningar där de utifrån dessa kunnat bilda sig en 

uppfattning om vilka kvalifikationer som krävs för ett högre betyg i matematik. Några av 

informanterna kände sig tillfreds med betygssättningen för att de gjorde som 

rättningsanvisningarna och kollegorna gör. Det som kan vara risken med att känna sig trygg 

med det är att man glömmer bort att diskutera och jobba med de kriterier som nationella 

proven inte tar upp, V7 och M5. Vissa informanter kunde tycka att kunskapsmatriser och 

kunskapsprofiler kunde vara till hjälp, inte bara för dem själv utan också för att eleven skall 

kunna se vart de befinner sig kunskapsmässigt. Att eleven också kan se detta stämmer väl 

överens med Lpo94 som säger att ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett allt 

större ansvar för sina studier.” 

 

Lärarna verkar inte ha något emot att få hjälp med att arbeta med de kriterier som låg lägst 

men deras svar reflekterar att vissa informanter har mer lust än andra. Hur man skulle vilja ha 

denna hjälp var dock informanterna inte eniga om. Vissa ville ha skriftliga anvisningar, andra 

ville ha föreläsningar och en del ansåg sig inte behöva annat än tid för att själv bearbeta detta. 

 

5.5 Reflektion 
Som jag skrev i inledningen så är orsaken till att jag gjorde detta arbete den att jag anser att 

lärare i väldigt liten utsträckning använder sig utav kriterierna V7 och M5 vid bedömning. 

Mitt resultat visar att min misstanke var befogad då lärare upplever det svårt att använda sig 

av detta i undervisning och därför ofta slarvar med att testa och bedöma dessa kriterier. En 

anledning till varför viktfördelningen bland betygen ser ut som de gör, som informanterna inte 

har påpekat men som jag tror är en stor anledning, är att skolan slarvar med att utvärdera 

bedömningen. Om detta skulle ha gjorts borde vetskapen om att dessa kriterier inte testas i 

den grad som de borde ha lett till att skolan vidtagit åtgärder mot detta. Det har nu gått snart 

16 år sedan den nuvarande läroplanen kom och vi kommer snart att få en ny och vad säger att 

användningen av dennas kriterier kommer att resultera i något bättre än den förra om vi inte 
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lär av våra misstag. Jag tycker att det är rent bedrägeri från skolan att skylta med att man 

följer vissa dokument om man nu inte gör det fullt ut. Alla utomstående tror självklart att 

eleverna undervisas och bedöms i det som står i kursplanerna. Förståelse finns att det tar ett 

tag att sätta in sig i en ny läroplan men efter snart 16 år tycker jag att man bör ha kommit 

längre än vad man har gjort. Jag anser att antingen skall kriterierna tas bort eller så måste 

skolorna börja undervisa och bedöma utefter dem annars anser jag att det fel och rent ut fånigt 

att de står kvar i kursplanen under betygskriterierna. Om nu dessa kriterier skall 

implementeras så tror jag att matematiklärarna måste sätta sig ner och diskutera hur 

matematik framställs på deras skola och vilken anknytning detta verkligen har till 

verkligheten för eleverna och deras framtid. Utefter det bör man forma den bild man vill 

förmedla och därmed genomföra ändringar som gör detta möjligt. Detta tror jag kommer att 

medföra att lärarna förklarar för eleverna att matematikboken endast tar upp en del av 

matematiken, det mest grundläggande, och att det därför kommer att kompletteras med andra 

aktiviteter så att eleverna förstår och är förberedda på detta. Detta kan resultera i att eleverna 

inte känner den stress som lärare säger att eleverna upplever då de inte får räkna i boken. 

 

Jag förstår att lärare inte lägger ner tid på V7 och M5 då dessa inte används på nationella 

proven. Många lärare verkar anse att nationella provet är experternas sammansättning av 

matematikuppgifter som eleverna skall klara av och det är självklart anser jag att de kriterier 

som nationella utesluter från proven även får lägre status hos lärarna och därmed inte anses 

som lika viktiga. Lärarna ansåg sig också ha fått mycket hjälp med betygsättningen genom att 

ha fått konkreta exempel från rättningsanvisningarna i nationella proven. Då dessa kriterier 

saknas finns då inga exempel på hur man ska bedöma dessa och kan då vara ett skäl till varför 

lärarna inte väljer att ta upp dem. Eftersom så mycket fokus ligger på att eleverna skall klara 

det nationella provet tror jag att det är extra viktigt att klargöra att dessa kriterier också är 

viktiga och att det är lärarens och skolans ansvar att dessa kriterier skall finnas med i 

undervisningen och bedömas av läraren själv.  

 

Om eleverna/föräldrarna var mer medveten om kriterierna i matematik skulle större press 

kunna läggas på att lärarna faktiskt följer dessa genom att elever/föräldrar ställer frågor om 

när detta testas eller hur detta bedöms och hur skolan jobbar kring de kriterierna. Detta bör 

medföra att läraren och framför allt skolan inser att detta måste följas och därmed måste tid 

och projekt skapas så att detta kan bli genomförbart. 
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Själv tycker jag att Skolinspektionens (2009) granskning och mitt arbete kompletterar 

varandra bra, även fast min undersökning är betydligt mindre. Detta eftersom att 

Skolinspektionens granskning ger en övergripande kvalitetsgranskning över betygen medans 

min undersökning kollar specifikt på vilka kriterier som lärarna har som bedömningsunderlag 

och vad de anser påverkar att det ser ut som det gör. Som en fortsättning på detta tema kan 

man mer ingående undersöka vad elever anser om nya arbetssätt inom matematik och hur de 

uppfattar undervisning utan att ha fokus på läroboken. Detta kan ge lärarna en djupare 

förståelse för hur eleverna känner och på så sätt komma med förslag på hur man skulle kunna 

framställa ämnet matematik och matematikundervisningen på ett annat sätt så att eleverna 

känner sig delaktiga och förstådda. 
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BILAGA 1 – KURSPLAN FÖR MATEMATIK 
Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135  

Detta är ett utdrag från grundskolans kursplan i matematik. 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven använder matematiska begrepp och metoder för att formulera och lösa problem. 
Eleven följer och förstår matematiska resonemang. 
Eleven gör matematiska tolkningar av vardagliga händelser eller situationer samt genomför 
och redovisar med logiska resonemang sitt arbete såväl muntligt som skriftligt.  
Eleven använder ord, bilder och matematiska konventioner på ett sådant sätt att det är möjligt 
att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck. 
Eleven visar säkerhet i sitt problemlösningsarbete och använder olika metoder och 
tillvägagångssätt. 
Eleven kan skilja gissningar och antaganden från det vi vet eller har möjlighet att kontrollera. 
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 godkänt 

Eleven formulerar och löser olika typer av problem samt jämför och värderar olika metoders 
för- och nackdelar.  
Eleven visar säkerhet i sina beräkningar och sitt problemlösningsarbete samt väljer och 
anpassar räknemetoder och hjälpmedel till den aktuella problemsituationen.  
Eleven utvecklar problemställningar och använder generella strategier vid uppgifternas 
planering och genomförande samt analyserar och redovisar strukturerat med korrekt 
matematiskt språk. 
Eleven tar del av andras argument och framför utifrån dessa egna matematiskt grundade idéer. 
Eleven reflekterar över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv.  
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BILAGA 2 – FÖLJEBREV ENKÄT 
Hej! 
Jag heter Ivan Schander och jag studerar till matematiklärare vid Umeå Universitet. Jag håller 
på med mitt examensarbete nu som handlar om tolkning och användning av betygskriterierna 
i ämnet matematik. Jag har gjort en enkät som man fyller i på internet. Enkäten består av 4 
frågor och tar ungefär 5 minuter att svara på. Nedan följer mer info. 
 
Enkäten 
Uppskattad tid för genomförande är 5-10 minuter. 
Antal frågor är fyra stycken. 
För matematiklärare i grundskolans senare år 
 
Syfte med arbetet 
Syftet med arbetet är att undersöka matematiklärares användning av betygskriterierna och hur 
detta fungerar för att sedan kunna resultera i satta betyg. Samt om lärarna upplever att de vill 
ha eller behöver hjälp med att använda sig av kriterierna och hur detta skall gå till. Nedan 
följer en punklista över vilka rättigheter ni erhåller, och vilka skyldigheter jag har, då ni 
medverkar i mitt arbete. 
 
Forskningsetiska principer 

• Ni kan när som helst välja att avböja att delta eller avbryta er medverkan utan negativa 
följder.  

• Ni har rätt att få veta att ni har total anonymitet inom detta arbete och det kommer inte 
vara möjligt att identifiera er med hjälp av den färdiga rapporten. 

• Ni har rätt att erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av 
undersökningsmetoderna och undersökningens syfte 

• Ni har rätt att när som helst ställa frågor om undersökningen och få dina frågor 
sanningsenligt besvarade. Detta kan göras på telefonnummer: 073-847 80 82 

 
Enkätens del i arbetet 
Enkäten kommer att undersöka en del av syftet för arbetet: matematiklärares egen tolkning 
och användning av betygskriterierna. Nedan följer en internetlänk som kommer att öppna min 
digitala enkät i ert internetfönster. Därefter är det bara att följa instruktionerna. Om länken 
mot all förmodan inte fungerar så kan det bero på att man inte kan göra enkäten flera gånger 
från samma dator (pga IP-adresserna) det är då önskvärt att ni gör den från en annan dator 
eller hemifrån. 
 
http://www.surveymonkey.com/s/T7SRYVW  
 
Hör av er om ni undrar över något! 
Ivan Schander 073-847 80 82 
 
Tack för er medverkan! 
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BILAGA 3 – FRÅGEMALL TILL INTERVJU 
 

 
Jag vill få reda på: 

2 Vad är anledningen till att de tilldelar betygskriterierna olika vikt vid den slutgiltiga 

bedömningen då de sätter ett betyg på eleverna? 

3 Vill lärarna ha stöd/hjälp då de använder sig av betygskriterierna för att sätta betyg och hur 

önskas detta i så fall? 

 

Intervjufrågor som skall täcka frågeställning nummer 2 

• Vilka kriterier låg högst? Anledning? 

• Vilka kriterier låg lägst? Anledning? 

• Vilka ramfaktorer är det som påverkar denna viktfördelning? 

• Tid 

• Plats 

• Läromedel 

• Eleverna 

• Föräldrarna 

• Inför nationella proven 

• Skolan 

• Kollegor 

• Kunskap i hur det skall omsättas i praktiken 

• Den egna utbildningen 

• Den egna motivationen 

• Fler tankar kring denna frågeställning 

 

Intervjufrågor som skall täcka frågeställning nummer 3 

• Skulle du vilja ha hjälp/stöd med användningen av betygskriterierna då du sätter 

betyg? JA: Hur? NEJ: Varför? 

• Skulle du vilja ha hjälp/stöd med att använda betygskriterierna praktiskt för att ge 

eleverna chansen att uppnå dessa mål? JA: Hur? NEJ: Varför? 

• Fler tankar kring denna frågeställning 
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BILAGA 4 – ENKÄT 
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