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ABSTRAKT 

 

Denna uppsats handlar om betyg och bedömning i den svenska gymnasieskolan.  

Utgångspunkten är; hur verksamma lärare inom matematik ser på det nuvarande 

betygssystemet och vilken påverkan det kan ha för matematikundervisningen. Genom 

intervjuer med verksamma lärare har jag skapat en djupare och bredare bild av hur de ser på 

betygssystemet och hur de bedömer och sätter betyg på eleverna. Med Bakgrund av 

intervjuerna har jag försökt att tolka huruvida undervisningen eventuellt styrs av det sätt de 

intervjuade bedömer och betygsätter. I uppsatsen presenteras litteratur, resultaten från 

intervjuerna tillsammans med de tolkningar som gjorts med stöd av litteraturen och till sist 

egna slutsatser av vad som framkommit. Av de resultat som framkommit kan man tänka sig 

att det nationella provet i matematik styr lärarna en hel del. Särskilt när det gäller 

undervisning, undervisningsstoff och provform. 

 

Sökord: betyg, bedömning, styrning, nationella provet. 
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FÖRORD 

 

Tack! 

Vad mer kan man säga när man skriver en uppsats?  

Tack till alla som så vänligt har ställt upp med att bli intervjuade. Tack Jan-Olof för all hjälp 

med att slutföra denna uppsats. Men speciellt ett stort tack till alla dom som har fått stå ut med 

mig under den här tiden, med humörsvängningar, utbrott och trötta ögon, utan ert stöd hade 

det inte varit möjligt. Så till min underbara fru Anna och mina fantastiska barn, Jonathan och 

Olle, Tack! 
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1. INLEDNING 

 

Varför intresserar man sig för betyg? Om man arbetar inom eller studerar för att arbeta inom 

skolväsendet, som i mitt fall som blivande gymnasielärare anser jag att man bör ha en djupare 

förståelse för hur betyg kanske styr skolans verksamhet för såväl lärare som elever. Jag har 

funderat mycket kring ämnet betyg och bedömning inom skolan. Efter vad jag har kommit 

fram till, utifrån mina egna tankar, det jag lärt mig på högskolan, litteratur/rapporter etc. och 

inte minst från det jag hört och berättats för mig när jag varit ute i verksamheten, så upplever 

jag att betyg, bedömning kontra undervisningssätt har ett visst samband. Inom den 

pedagogiska forskningen diskuteras det hur man skall undervisa för att komma ifrån 

”ytinlärning” och istället undervisa mot det ”långsiktiga lärandet” som det står utskrivet i 

läroplanen. Jag funderar då kring huruvida undervisningen eventuellt påverkas av tex. betyg 

och bedömning. Kan det leda till det ”långsiktiga lärandet” eller har det ingen betydelse alls? 

Utifrån dessa tankegångar har jag sålunda valt syfte, problemformulering och frågeställning. 

 

2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

 

Mitt syfte med detta arbete är att; undersöka om bedömning och betyg styr lärarens 

undervisning.  

 

Fokus för undersökningen kommer att ligga på den nationella gymnasieskolan och ämnet 

matematik. I min undersökning kommer jag också att ta med en annan typ av skolform, 

komvux och folkhögskolan. Genom att ta med komvux i studien så kan det ge en annan bild 

av bedömningsarbetet då de har samma betygsystem som den nationella gymnasieskolan men 

skolformen är annorlunda. Varför jag valt att se på folkhögskolan är för att få en annorlunda 

bild av hur man bedömer och sätter betyg/omdömen, då folkhögskolan inte använder sig av 

liknande betyg som i den nationella gymnasieskolan. 

 

2.1 Frågeställning 

 

Om skillnader finns mellan olika bedömningsformer, påverkar det då lärarens sätt att 

undervisa såsom val av material, ämne, provform, (pedagogik, metodik, didaktik)? Tenderar 

lärarens fokus att riktas åt annat håll än det ”långsiktiga lärande” som beskrivs i läroplanen? 
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3. METOD 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt  

 

Detta arbete är uppbyggt kring en kvalitativ forskningsprocess med utgångspunkt från 

hermeneutiken (Backman,1998, s 50). Hermeneutiken har sitt ursprung inom de vetenskapliga 

grenarna inom humaniora. Hermeneutik betyder att klargöra, förtydliga, översätta och tolka. 

Inom Hermeneutiken är det den mänskliga livsvärlden som man intresserar sig för (Kvale, 

1997, s 49). Det är en tolkningslära men som inom alla vetenskapliga grenar använder man 

sig av vissa fundamentala förutsättningar och antaganden som läran baseras kring (Widerberg, 

2002, s25-26). Widerberg (2002) beskriver de huvudsakliga förutsättningarna och 

antagandena det vill säga att all förståelse bygger på någon typ av förförståelse, alltså att man 

betraktar alla fenomen genom en vis typ av ”glasögon” (livsåskådning, filosofi, teori, 

referensram). Utifrån det synsätt man har finns det redan en viss förutfattad mening eller 

förutsättning för vad man tror sig kommer att se. Vid all tolkning så är helheten beroende av 

delarna likväl som delarna är beroende av helheten, man kan inte ta ut en del och studera den 

för sig själv. Innebörd framkommer och förstås endast då den infaller i ett sammanhang 

(Widerberg, 2002, s 26). Inom hermeneutiken beskriver man något som kallas den 

hermeneutiska cirkeln i vilken all tolkning karakteriseras, genom en process där delarnas 

mening bestäms av hela skriftens mening. Senare kan delarna förändra helheten och på så sätt 

växlar det mellan helheten och de enskilda delarna. Denna process kan ses som oändlig men 

slutförs så fort man kan se giltig enhetlig mening av den tolkning som gjorts (Kvale, 1997, 

s50-51).  

På grund av det syfte och den frågeställning som jag har valt kändes det 

naturligt att använda mig av den kvalitativa forskningsmetodiken och den hermeneutiska 

förståelsen. Med arbetet vill jag bidra till en viss förståelse för den sits som lärare idag har, 

när det gäller hur stor del betyg/bedömning egentligen styr undervisningen. Jag hoppas att det 

hermeneutiska forskningssättet ska ge en något klarare bild och öppna för vidare tolkningar 

och tankar kring denna, så vardagliga, problematik.  
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3.2 Upplägg 

 

Med fokus på den frågeställning jag har valt, har jag använt mig av tre olika metoder för att få 

möjlighet att skapa en så bred informationsgrund som möjligt.  

Ett, jag har använt mig av litteraturstudie för att skapa en förförståelse för vald 

frågeställning.  

Två, jag har använt mig av kvalitativa intervjuer, detta har jag gjort för att få 

möjlighet att skapa en djupare förståelse för hur de som omfattas av frågeställningen själva 

ser och uppfattar den.  

Tre, jag har genomföra ett verksamhetsförlagt studiebesök. Valet av denna 

metod var för att själv med mina egna sinnen se och uppfatta verkligheten på plats. 

 

3.2.1 Litteraturstudie 

 

När jag i början försökte formulera min frågeställning krävdes det att jag måste förskaffa mig 

någon slags förkunskap, mer än mina egna tankar och observationer. Backman (1998) menar 

att det inte ens är möjligt att göra ett bra arbete om man inte har, så att säga ”läst på”, innan 

om den tidigare forskningen om den berörda frågeställningen/tesen, men också frågor kring 

det man söker. Backman (1998) skriver också ”Denna hjälper oss att inse betydelsen av en 

fråga, hur den attackeras (metod), vilka resultat man fått (vad man vet), vilka förtjänster och 

svagheter som vidlåder tidigare forskning i olika avseende m.m.”. Litteraturstudien hjälper en 

att visa på konstruktiv metodik, upplägg och hur man på bästa sätt behandlar den data som 

samlats in. Något som man inte skall underskatta är det historiska perspektiv som tidigare 

arbete och forskning bär med sig. (Backman, 1998, s 26-27). Litteraturstudien ger 

förhoppningsvis en stabilare grund så att jag kan formulera en förnuftig och bra 

problemformulering för det egna fortsatta arbetet  

 

3.2.2 Kvalitativ intervju 

 

Med syftet i åtanke har kvalitativa data insamlats genom sex intervjuer plus en gruppintervju. 

Undersökningens kvalitativa ansats gör det möjligt att förstå och tolka det unika och specifika 

(Kvale, 1997, s 37) av några lärares syn och tankar kring betyg och bedömning inom 
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gymnasieskolan och vuxenutbildning. Inga generella slutsatser kan dras av det uppkomna 

materialet. Målet är däremot att få en lite djupare förståelse för hur lärare ser på betyg och 

bedömning samt försöka skapa en mer objektiv tankegång kring det valda ämnet. Kvale 

(1997) menar att en kvalitativ forskningsintervju kan ge inblick i de intervjuades livsvärld och 

att man på så sätt får fram en inre mening. Kvale (1997) definierar den semistrukturerade 

intervjuformen som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens tolkning” (Kvale, 1997, s 13). Enligt 

Smith (1995) ger den semistrukturerade intervjuformen flexibilitet, där ytterligare mönster 

kan framkomma som intervjuaren inte förutsett. Anledningen till användandet av 

gruppintervju som metod vid ett tillfälle var på de intervjuades begäran då detta bättre skulle 

spegla deras situation vid betygsättning och bedömning. Genom att använda sig av 

gruppintervjuer menar Kvale (1997) att intervjun kan bli mer känsloladdad och spontan över 

det ämnet som diskuteras genom det samspel som är mellan personerna i gruppen, det kan 

dock leda till att den som intervjuar mister en viss kontroll över situationen och själva 

datainsamlingen blir mindre strukturerad då man kan få olika åsikter på samma fråga (Kvale, 

1997, s 97).  

I undersökningen deltog åtta frivilliga intervjupersoner. Alla är lärare på olika 

gymnasieskolor/vuxenskolor, alla undervisade inom ämnet matematik. De intervjuade var i 

varierande ålder och de var någorlunda jämt fördelat mellan könen. Intervjuerna var 

uppbyggda kring temat betyg och bedömning som presenterades vid intervjun. De intervjuade 

fick ej någon tidigare presentation av frågorna då tanken var att de inte skulle bära med sig 

några förbestämda svar. För att minska eventuella missförstånd och för att kunna ge maximal 

uppmärksamhet till de intervjuade användes bandspelare vid intervjutillfällena. Efteråt 

transkriberades intervjuerna och skickades tillbaka till de berörda personerna för korrigering 

och godkännande. Ingen analys eller tolkning påbörjades före medgivande från de berörda. 

Resultatet presenteras med ett antal utvalda frågor som användes vid intervjutillfällena samt 

från valda delar från den använda litteraturen. I slutdiskussionen tolkas resultatet med hjälp av 

den teoretiska förståelsen. Intervjufrågorna likväl intervjuerna kommer att finnas i sin helhet 

som bilagor. 
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3.2.3 Verksamhetsförlagt studiebesök 

 

Genom att befinna mig på den plats där verksamheten pågår ges en möjlighet att själv studera 

vad som händer och på vilket sätt undervisningen bedrivs på. Med denna metod ges det 

möjlighet att inte bara kontrollera att verkligheten stämmer överens med vad som sagts under 

intervjuerna utan ger också tillfälle att känna av det specifika klimatet man befinner sig i. Det 

var med bakgrund till detta och mina egna åsikter, tankar och funderingar som jag tog 

chansen att göra ett studiebesök på en folkhögskola, eftersom jag visste minst om den typen 

av skolform. Jag har ej funnit någon särskild  facklitteratur som säger att man bör göra 

studiebesök. Vilket gör att vald metod grundar sig på min egen övertygelse om nyttan med 

det. Dvs. att jag tror att jag får en helt annan för förståelse för hur de arbetar om jag befinner 

mig på plats. Jag anser vidare att med stöd av verksamhetsförlagt studiebesök hjälper det mig 

att mer kritiskt kunna granska de intervjuer som har gjorts. 

 

3.3 Analys och tolkning 

 

Olika metoder kan användas vid analys av det insamlade intervjumaterialet. Kvale (1997) 

beskriver olika analysförfaranden vid forskning med kvalitativa data, bland annat 

”citatplock”, samt den ”tematiska metoden”. Det som används främst i föreliggande studie är 

den tematiska metoden. Kvale (1997) nämner likaså tre tolkningsnivåer som kan användas vid 

tolkningssammanhang: ”självförståelse”, där validering sker av intervjupersonen, ”sunt 

förnuft”, där validering sker av allmänheten och ”teoretisk förståelse”, där svaren valideras 

av forskarsamhället (kvale, 1997, s 193-195). I föreliggande arbete har först och främst 

teoretisk förståelse använts. 
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4. TEORETISK GENOMGÅNG 

 

4.1 En historisk återblick om olika betygssystem 

 

Tittar man tillbaka på skolan och dess värld så har det i nästan alltid funnits någon typ av 

bedömning av den studerande. Detta har gällt vare sig om det handlade om att bli prästvigd 

eller som smedjelärling. Före 1800- talet existerade det betygsättning inom skolväsendet men 

den var inte reglerad eller jämförbar mellan olika lärare eller institutioner. Det fanns en starkt 

uttalad kontrollfunktion bakom betygsättningen och betygen behandlade hela individen med 

allt ifrån seder och uppförande till ekonomi. Under 1800- talet förändrades synsättet på hur 

man betygsatte. Fortfarande lades stor vikt på hela individen men man lade mer tyngd på de 

enskilda ämnena och de framsteg som gjordes.  

I 1820 års skolordning fastslogs det att eleverna skulle ges betyg med en 

fyrgradig skala för varje ämne. Dess utformning var A, B, C och D (Davidsson, Sjögren, 

Werner, 1999, s 11). Där A stod för berömlig insikt, berömligt flit, för att sedan i fallande 

skala sluta med D som stod för otillräcklig insikt, ringa flit. Här fanns uppförande och flit med 

som ett betyg.  

I slutet av 1800- talet och i början av 1900- talet när skolan och skolämnena 

växte kände lärarna att det behövdes fler steg i betygsskalan för att på ett mer kännbart sätt ge 

eleverna det betyg som överensstämde med vilken kunskap som eleven hade. Man införde det 

sjuskaliga betygssystemet. Man skapade mellansteg så att betygsskalan kom att utformas 

följande: A, ab, AB, Ba, B, BC och C. Där A stod för Berömlig, för att sedan i fallande skala 

sluta med C som stod för Underkänd/Otillräcklig. Denna sjugradiga betygsskala som kom att 

användas både på läroverken och i folkskolan under 1900- talets början och ända fram till 

1940- talet benämns som absolut. Enligt Henrysson & Wedman kan det absoluta 

betygsystemet definieras på detta sätt: ”En absolut betygsättning innebär att vart och ett av 

de olika betygsstegen är bundna vid vissa fixerade kunskaper och färdigheter. Den är i 

princip oberoende av hur många eller vilka elever som har dessa kunskaper och färdigheter” 

(Andersson, 1999, s 15) 

För den obligatoriska eller den frivilliga skolan fanns det inga generella 

riktlinjer eller beslut för vilket mått av kunskap som stod för de olika betygsstegen förutom en 

generell regel, att ett högre betyg skulle grunda sig på kvalitativa kunskaper mer än 

kvantitativa. Så det var helt upp till den enskilda läraren att bedöma och avgöra vilka kriterier 
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som skulle uppfyllas för de olika betygsstegen (SOU 1992:86, s 16). Detta gav under denna 

tidsperiod inte några större problem då betygen inte hade någon direkt koppling till ansökning 

till de olika läroverken. Då gällde det bara att man hade goda vitsord i alla ämnena förutom 

ett. På läroverken använde man sig av olika typer av intagningsprov vid prövning av de 

sökande, de var av både muntlig och skriftlig karaktär. De ämnen som prövades skriftligt var 

modersmål och räkning, dessa ämnen prövades också muntligt. Alla andra ämnen prövades 

endast muntligt (Andersson, 1999, s 15).  

Diskussioner och debatter uppkom under 1930- talet i frågan om betygens 

jämförbarhet, mestadels på grund av att fler människor sökte till realskolan samtidigt som det 

ställdes krav på begränsning av antalet antagna, det fanns inte tillräckligt med platser för alla 

sökande. Kritik fanns också på hur de högre läroverken bestämde urvalet på de sökande vilket 

gjorde att man på försök ville se om man kunde använda sig av avgångsbetygen från den 

tidigare skolan. Med detta uppkom diskussionen om huruvida betygen var ett bra 

urvalsinstrument eller ej. För om det var så att betygen skulle användas som urvalsinstrument 

så var det absolut nödvändigt att dom var jämförbara. Detta var början på det relativa 

betygssystemet, uppdraget att utforma det relativa betygssystemet gavs till Fritz Wigfors. 

Den utgångspunkt som Wigfors byggde sitt arbete på, var vad som var ett 

rättvist urval. De teoretiska antagande han använde sig av kom mestadels från positivismen, 

som under denna tidpunkt var den rådande. Wigfors använde sig av vad Jaederholm beskriver 

i sin avhandling från 1914. Där hänvisar han till Galton och Cattell. Utifrån dem kan man anta 

att människors intelligens kan fördelas kring ett medelvärde så som det gäller för biologiska 

fenomen som vikt, längd m.m. och använda sig av samma standardavvikelser om tillräckligt 

stort antal individer innefattas i populationen (Andersson, 1999, s 16-17), (Egidius, 1992, s 

17-18). Genom att se det på det här sättet antog Jaederholm att intelligens fördelas enligt en 

normalfördelning som andra biologiska egenskaper. Wigforss formulerar i SOU 1938:28 sitt 

antagande om normalfördelning för skolprestationer: ” om man har att göra med ett stort 

elevtal, som ej, t.ex. I samband med flyttning från klass till klass, utsätts för någon mera 

betydande systematisk gallringsprocedur, kan man antaga att elevernas prestationer på ett 

regelmässigt sätt äro fördelade, så att många ligger nära medelprestationen I hela gruppen, 

medan prestationerna bli allt färre ju längre bort från medelvärdet de ligger, såväl uppåt som 

neråt räknat” (Andersson, 1999, s 16). Med dessa tankar, tillsammans med hans arbete med 

att reformera det gamla betygssystemet, lade Wigforss grunden till det som kom att kallas 

relativa betyg.  
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Så 1949 blev betygen från den tidigare skolan det instrument för urval till antagning för högre 

studier (SOU 1992:86) som man använde sig av. Man anpassade den sjugradiga betygskalan 

till en normalfördelning med gränserna: A= 1%, a= 6%, AB= 24%, Ba= 38%, B= 24%, Bc= 

6% och C= 1% 

Medelbetyget blev Ba och skulle ange ”medelgoda kunskaper”. Införandet av 

det relativa betygssystemet kom från förslag av 1957 års skolberedning och började användas 

fullt ut när den nya läroplanen för grundskolan kom ut 1962. Man hade då ändrat 

betygsstegen till en femgradig sifferskala från 1 till 5. Man hade diskuterat om man skulle 

använda sig av en niogradig skala men den fick böja sig för den femskaliga.  

Den femgradiga skalan var uppbyggd så att, 5 var det högsta och sedan i 

fallande skala ner till 1 som var det lägsta. Också dessa betyg skulle fördelas så att de passade 

en normalfördelning: 1= 7%, 2= 24%, 3= 38%, 4= 24% och 5= 7%. I Lgr 62 (1962 års 

läroplan för grundskolan) så poängterade man att betygens viktigaste betydelse var för 

fortsatta studier eller uppvisande för arbetsgivaren vid en anställning, vilket gjorde att 

slutbetygen blev viktigast (SOU 1992:86, s 20-21). Redan med införandet av det relativa 

betygsystemet startade en intensiv debatt om betygens betydelse och vilka behov de skall 

tillfredsställa som sedan har pågått fram till det att den femskaliga relativa betygskalan 

avskaffades 1994. I läroplanen trycktes det starkt på att minska den centrala styrningen på 

ämnets innehåll.  

I Lgr 80 drogs det till sin spets där det endast fanns angivet vissa centrala 

begrepp och färdigheter som skulle innefattas i undervisningen (Egidius, 1992, s 23). Kritiken 

mot det relativa betygssystemet växte sig allt starkare redan från början av införandet och det 

utmynnade i att skolöverstyrelsen, 1969 fick i uppdrag att utreda betygens betydelse inom 

skolväsendet. Man tittade närmare på betygens funktion, form och effekter (Davidsson, 

Sjögren, Werner, 1999, s 13). Arbetsgruppen som tillsattes för att utreda detta leddes av 

Sixten Marklund och bestod av SÖ-tjänstemän och företrädare från lärare, elever, föräldrar, 

för högre utbildning samt av näringslivet. MUT- projektet, en förkortning av ”Målbestämning 

och utvärdering” blev namnet på utredningen. I utredningen kom man fram till att man ville 

ha målrelaterade betyg och detta lades fram som förslag. Målen med målrelaterad 

betygsättning var enligt arbetsgruppen att man ville på ett klargörande och konkret sätt 

precisera vilka kunskaper, färdigheter m.m. som ingick i de olika ämneskurserna, så att lärare 

och elever fick full förståelse för vilka krav som fanns.  

För ämnen som matematik och naturvetenskap var det relativt lätt att precisera målen, men för 

ämnen såsom svenska, engelska och samhällskunskap var det betydligt svårare. Kritik kom 
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väldigt tidigt på förslaget då man tyckte sig se att en alltför målstyrd betygsättning skulle 

innebära att undervisningen skulle bli allt för ensidig och väldigt provstyrd, vilken i sin tur 

stred mot de övergripande målen för grundskolan (Andersson, 1999, 35-36). Ingen större 

förändring av betygssystemet skedde dock genom detta förslag och under åren fram till 1990 

gjordes flera betygsutredningar på hur man skulle kunna förändra det dåvarande systemet. 

För att summera de olika utredningarna: 

  1973 års betygsutredning föreslog att grundskolan skulle vara betygsfri och att 

betyg i gymnasiet skulle sättas i en tregradig skala.  

1976 års gymnasieutredning skulle utreda och ge förslag till betyg inom 

gymnasiet och lämna förslag om detta, deras förslag avslogs  

1989 års expertgrupp, utbildningsdepartementet tillsatte en expertgrupp för att 

utvärdera det dåvarande betygssystemet (Davidsson, Sjögren, Werner, 1999, s 13-14). 

Gruppen skulle analyser de olika betygsfunktionerna mot varandra och man ville lyfta fram de 

pedagogiska aspekterna av betygen. Gruppens slutsats av analysen var att de ansåg att de 

relativa betygen skulle avskaffas med de bakomliggande argumenten att det relativa 

betygsystemet lede till stress, tävlan elever emellan och informationssvårigheter kring 

betygen. Två förslag gavs till förändring till grundskolan, ett kompetensbevis istället för 

målrelaterat betyg i årskurs nio och det andra var ett målrelaterat system från årskurs åtta med 

betygsstegen, Godkänt och Väl godkänt. Inom gymnasieskolan skulle betyg ges med en 

tregradig skala Godkänt, Väl godkänt och Utmärkt. Man föreslog också att aspekter som 

samarbetsförmåga, initiativförmåga och kreativitet skulle ingå som betygsunderlag 

(Andersson, 1999, s 46). Så som skrevs innan ledde inga av dessa utredningar till några 

förändringar. Så 1990 förordnades en ny utredning,  

Betygsberedningen 1990, av dåvarande skolministern Göran Persson, för att ge 

förslag om ett nytt betygsystem för grundskolan, gymnasiet och komvux. Denna grupp bestod 

helt av politiker. Huvudsakligen för att den här gången försöka skapa en bred politisk 

anslutning. Av regeringen fick utredningsgruppen direktivet att, ”det relativa betygssystemet 

skall avskaffas och ersättas med målrelaterade betyg” (Davidsson, Sjögren, Werner, 1999, s 

14). Utgångsläge för det nya betygssystemet var att, endast elevernas prestationer gentemot de 

uppställda målen och färdigheterna är det som skall bedömas. Göran Persson skriver också i 

ett av direktiven till gruppen, ”för detta fodras att läraren bedömer hur elevernas kunskaper 

och färdigheter förhåller sig till uppställda mål. Beredningen bör utgå från att betygen skall 

relateras till sådana mål” (Andersson, 1999, s 47). Utefter dessa direktiv från regeringen 

utarbetade betygsberedningen ett nytt förslag till betygssystem. 1992 gav betygsberedningen 
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regeringen sitt slutbetänkande som kortfattat kan beskrivas som följande;  lärandet skall vara 

processinriktat, betygsgränserna skall vara tydliga, kvalité istället för kvantitet inom 

ämneskunskap, det är elevernas uppvisade kunskaper i ämnet gentemot de uppsatta målen 

som skall bedömas, lokala betygskriterier skall utarbetas med sin grund i de nationella 

betygskriterierna, de lokala betygskriterierna skall vara kända för alla berörda parter och det 

skall vara en sexgradig betygsskala med fem godkänt och övernivåer. Förslaget avvisades då 

man ansåg att det i vissa fall var motsägelsefullt och oklart i vissa delar, men förslaget blev 

ändå till stor del grund till det betygssystem som används idag (Andersson, 1999, s 51-52).  

1994 beslutade regering och riksdag att man skulle införa ett nytt betygssystem 

för grundskolan, gymnasiet och komvux. Vad man hade beslutat var att man skulle gå ifrån 

relativa betyg och istället övergå till kunskaps- och målrelaterade betyg inom alla dessa 

skolformer. För gymnasiet ändrade man betygsstegen till IG (icke godkänd), G (godkänd), 

VG (väl godkänd) och MVG (mycket väl godkänd). Eleverna skulle ges betyg efter varje 

avslutad kurs, från att man förr satte betyg på ämnet. Betygen skall relatera till de mål som 

föreskrivs för undervisningen, eleverna skall bedömas på de faktiska kunskapsprestationer de 

gjort gentemot de uppsatta kunskapsmålen som uttrycks i kursplanen för respektive kurs. 

Dagens betygssystem kom att gälla från första juli 1994 med införandet av Lpf 94 (läroplanen 

för frivilliga skolväsendet) (Davidsson, Sjögren, Werner, 1999, s 23-27) 

 

4.2 Varför har vi betyg? 

 

Göran Linde skriver i sin bok ”Kunskap och betyg” (2003) ”Om vi skulle uppfatta kunskap 

som en påfyllnad av memorerade fakta så skulle vi också kunna göra bedömning i en 

endimensionell poängskala. Om vi uppfattar kunskap och kunskapsskillnader som skilda sätt 

att tänka, uppfatta, förstå, lösa problem etc. och om vi ser kunskapsskillnader som kvalitativt 

skilda uppfattningar, då måste vi också i bedömningssystemet kunna benämna dessa 

kvalitativa skillnader.” (Linde, 2003, s 9) Varför har vi nu då betyg inom skolan? Det finns en 

mängd skilda uppfattningar om varför man skall ha betyg i skolan och vilken funktion det 

skall ha, likväl som att det finns en uppfattning om att man inte bör ha några betyg alls i 

skolan.  
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Linde (2003) delar in de mest frekventa uppfattningarna ungefär så här: 

 Behörighet och kvittens, när man har genomgått en kurs så får man en kvittens som 

bevis på att man har erhållit en viss kunskapsnivå och att man har fått en viss 

grundkunskap som fungerar som en behörighet till framtida studier.  

 Differentiering, vid antagning till högre studier eller liknande då antalet platser är 

mindre än antal sökande kan betyg användas till att sålla. 

 Yttre motivation, betygen ges i syfte att uppmuntra eleverna att prestera så bra som 

möjlig men också att påvisa ”straffa” när någon inte har presterat eller försökt 

tillräckligt bra. 

 Diagnos och information, betygen är till för at ge en återkoppling till elev, förälder 

och lärare. Hjälpa eleven att skapa ett bra upplägg för sina studier och hjälpa läraren 

med att justera undervisningen 

 Legitimering och kontroll, endast om samhället anser att betygen är rättvisa och 

jämförbara kan det skapas ett förtroende vid användningen av betyg som 

urvalsinstrument, de blir legitima. Betygen kan också vara samhällets sätt att 

kontrollera genom regering, riksdag och skolverket så att skolan följer de tankar, idéer, 

regler och förordningar som är uppsatta som mål för skolans verksamhet. 

Det finns alltså en mängd olika uppfattningar om vilken funktion betyg skall ha.  

I Lpf 94 står det när det gäller bedömning och betyg för gymnasieskolan att, 

”betygen uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i 

kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterierna” (Lpf 94, 1994, s 35). I 

Lpf 94 tar man upp de mål som skolan skall sträva efter när det gäller bedömning och betyg, 

att varje elev på skolan tar ansvar för sitt eget lärande och sina studieresultat. Att eleven 

förstår sina utvecklingsbehov i förhållande till kursplanernas krav och sina studieresultat. Det 

fortsätter med de riktlinjer lärarna skall ha gentemot eleverna. Läraren skall på ett klart sätt 

förklara för eleven på vilka grunder betygen sätts, läraren skall i samverkan med hemmet 

meddela elevens kunskapsutveckling och skolförhållande och kontinuerligt informera eleven 

om dess studieframgångar och dess utvecklingsbehov. Slutligen beskriver man i Lpf 94 på 

vilka grunder läraren skall sätta betyg. Läraren skall utnyttja all befintlig dokumentation av 

elevens kunskaper inom kursen. Detta skall sedan ställas i förhållande till kursplanens krav. 

Läraren skall ta hänsyn till kunskaper som eleven har tillägnat sig under andra former än 

under undervisningen.  
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Både skriftlig såväl muntlig bekräftelse av elevens kunskaper skall tas hänsyn till vid 

betygsättningen. Läraren skall ta hänsyn till hela kursens innehåll och göra en allsidig 

bedömning av elevens kunskaper i kursen (Lpf 94, 1994, s 35). Vad som bör ses som 

självklart är att en av de viktigaste funktionerna med betygen, är att beskriva en elevs 

kunskaper i det aktuella ämnet som de betygssätts i, alltså en sorts kvittens på uppnådda mål. 

Man skriver i, ”Ett nytt betygssystem”(SOU 1992:86)  att en av de centrala punkterna med 

betygen är att de ”skall vara skolans bekräftelse – riktad till eleverna – på hur elevernas 

arbete och studieresultat bedöms i förhållande till vad läroplanerna och kursplanerna 

föreskriver” (SOU 1992:86, s 47).  

En annan funktion som tillika ses som en väsentlig del till varför man har betyg 

är dess användning som behörighet och differentiering vilket också påpekas i Lpf 94. För 

möjlighet till att söka sig vidare till högre studier måste man ha fullgjort sina studier på 

gymnasiet med minimum godkänt (behörighetsfunktionen), men för att kunna säkerställa en 

plats på den tänkta utbildningen/kursen kan det krävas att man har ett bättre snitt än godkänt, 

därför också flertalen betygssteg i det nuvarande betygssystemet. I 1993 års lärarproposition 

konstaterade man att gymnasieskolans betyg inte för tillfället kunde ersättas med något annat 

instrument som urvalsfunktion när det gällde högre studier och de begränsade antalet platser 

som finns ”Enligt vår bedömning kommer betyg att vara det mest betydelsefulla 

urvalsinstrument under överskådlig tid” (Davidsson, Sjögren, Werner, 1999, s 25). I 

skollagen tas funktionerna kvittens/behörighet och differentiering upp som betygens primära 

användningsområde vilket hittas i femte kapitlet paragraf 4 och paragraf 4c. Men man kan 

även urskilja  (genom de diskussioner som förs inom politiken och inom skolvärlden) att 

betygen även kanske används för andra funktioner som tex. diagnos och information (Linde, 

2003, s 86). Kontrollfunktionen är helt öppen genom kravet på det nationella provet, det står 

också att, nationella provet bör användas som riktmärke för läraren vid betygssättningen 

(Werner, 2002, s 82). 

 

4.3 Ämnet matematik inom gymnasieskolan 

 

I gymnasieskolans regelbok 2002/2003 tar man upp syfte med matematik som ämne i 

gymnasieskolan, mål att sträva efter, hur ämnet är uppbyggt och vilken karaktär den skall ha.  

För att åskådliggöra det på så lätt sätt som möjligt är det uppdelat i stycken: Syfte, Mål att 

sträva efter, Uppbyggnad och karaktär. 
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4.3.1 Syfte 

 

Grundtanken med gymnasiematematiken är att den är en vidareutveckling av de kunskaper 

eleverna har tillgodogjort sig under grundskolan. Utbildningen skall ge en vidare och djupare 

förståelse och kunskapsgrund för ämnet.  

Vidare är syftet med matematikutbildningen att ge kunskaper för högre studier 

och för studier inom den valda studieinriktningen. Något som betonas är att eleverna skall få 

känna glädjen med att utveckla sin matematiska kreativitet men också uppleva matematikens 

skönhet och logik. Eleverna skall få förmågan att använda sig och kommunicera med 

matematikens symboler och språk. Eleverna skall få kunskap i att lösa, analysera och kritiskt 

bedöma problem för att självständigt vara kapabla att ta ställning i frågor som inte bara rör de 

själva utan också samhället och världen. Något som kan innefattas i dessa frågor är t ex 

miljöfrågor och etiska frågor (Werner, 2002, s 229) 

  

4.3.2 Mål att sträva mot 

 

I kursplanen för ämnet matematik har man listat upp en hel mängd av mål som skolan skall 

eftersträva för att tillgodose eleverna, här ges en kortfattad och förenklad förklaring till vad 

som står i kursplanen (kursplanens mål att sträva mot i sin helhet finns som bilaga).  

Eleverna skall sträva efter att utveckla sin egen förmåga att lära sig, förstå, tänka kritiskt, 

granska och använda sig av (tolka, förklara) matematik i former av matematikens språk, 

uttrycksformer, begrepp, metoder och symboler. Eleverna skall se matematikens olika 

användningsområden, i och utanför skolvärlden. Eleverna skall utveckla sin förmåga att 

resonera, formulera och redovisa såväl muntligt som skriftligt olika problemsituationer inom 

matematiken. Eleverna skall ges möjligheten till att utveckla sin förmåga att reflektera över de 

erfarenheter det givit. Eleverna skall utveckla sin förmåga att arbeta på egen hand, i grupp och 

projekt. Utvecklas genom att tolka, värdera och lösa matematiska problem. Eleverna skall 

fördjupa sin insikt att i att matematiken är en mänsklig företeelse som har utvecklats inom 

många olika kulturer och att den fortfarande utvecklas (Werner, 2002, s 229-230). 
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4.3.3 Uppbyggnad och karaktär 

 

Hur matematikämnet är uppbyggt och vilken karaktär man vill att den skall ha står utförligt 

beskrivet i kursplanen och för att inte misstolka den så finns den som bilaga och kommer inte 

att beskrivas här mer än hur A, B och C kurserna i matematik kortfattat är beskrivna för 

gymnasiet. 

Matematik A, är ett kärnämne vilket gör att kursen finns med i alla program. 

Matematik A är en fortsättning på grundskolematematiken med målet att eleverna skall få 

djupare och bredare kunskaper i aritmetik, algebra, funktionslära, geometri och statistik. 

Genom att kursen läses av alla elever skall upplägget och problemen anpassas efter vald 

studieinriktning (Werner, 2002, s 232). 

Matematik B,  bygger vidare på de ämnesområden som man studerad i 

matematik A, algebra, funktionslära, geometri och statistik. Man fortsätter med den 

sannolikhetslära som man studerade på grundskolan. Eleverna skall med de kunskaper kursen 

ger, få insikt i de matematiska metoder och begrepp som skapar möjligheter att med valda 

modeller lösa matematiska problem som kan relateras till områden inom och utanför den 

valda studieinriktningen. Något som belyses är att en statistisk undersökning skall genomföras 

och värderas. Matematik B som kurs skall vara likvärdig inom naturvetenskapsprogrammet, 

teknikprogrammet och samhällsprogrammet (Werner, 2002, s 232). 

Matematik C, ligger inom områdena algebra och funktionslära och bygger 

vidare från matematik B kursen. Matematik C bygger vidare på aritmetiken från matematik A 

kursen (annars står det fel i gymnasieskolans regelbok 2002/2003). I kursen går man vidare 

med att studera differentialkalkyl och hanterar problem som omfattas inom optimering, 

extremvärden och förändringar. De matematiska problem som tas upp i kursen skall förhålla 

sig till den valda studieinriktningen i största möjliga mån (Werner, 2002, s 233) 

Betygskriterier för matematikkurserna A, B och C ser ut Som det är beskrivet i 

tidigare stycken. Dvs.  betygsgraderna IG (Icke godkänd), G (godkänd), VG (Väl godkänd) 

och MVG (Mycket väl godkänd) Till de tre graderna godkänd och över, finns det kriterier för 

vad som krävs till vilket betyg. För Icke godkänd finns inga kriterier utan den elev som inte 

uppfyller  kriterierna för godkänd ges betyget Icke godkänd. Vid användning och beskrivning 

av betygskriterierna för de olika matematikkurserna, när det handlar om att påvisa någon 

slutsats kommer jag endast att ta med det som kan ha betydelse för detta arbete. 
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4.4 Folkhögskolan – Betyg och bedömning inom folkhögskolan 

 

På den folkhögskola som jag besökte, i syfte att genomföra ett undersökande studiebesök 

samt intervjuer, följde fastställda riktlinjer som är framlagda av folkbildningsrådet. Detta är 

den högsta instansen inom folkhögskolan.  

Inom folkhögskolan får eleverna ett samlat ”studieomdöme” för hela elevens 

skolgång och inte för varje specifikt ämne. När det gäller de specifika ämnena som till 

exempel matematik så kan man bara få ett betyg vilket är godkänt: ”vi graderar ju dom inte 

sen som man måste göra i den andra skolformen. bara, utan, med väl godkänt asså och så 

mycket väl godkänt, utan vi garanterar bara lägsta” (intervju med lärarna på folkhögskolan. 

2004, bilaga). Detta innebär att man har klarat av minimikraven för vad som är godkänt med 

användning av skolverkets kriterier för godkänd i matematikkurs A, B m.m.: ”för vi 

garanterar ju bara en mini…nivå”, (intervju med lärarna på folkhögskolan. 2004, bilaga).  

Studieomdömet är till för att ge information om elevens förmåga att bedriva 

studier. Det innebär att de tillgodosett sig de kunskaper och färdigheter som krävs för vidare 

studier med hänsyn till teoretiskt lagd utbildning. Den främsta funktionen med 

studieomdömet är att det gäller för ansökning till universitet och högskola. Studieomdömen 

sätts endast på elever som slutfört en omdömesberättigad kurs, dessa kurser skall helst vara 

allmänna kurser som efter fullgjord utbildning leder till grundläggande behörighet. För att få 

söka in på universitet och högskola på folkskolekvoten krävs det intyg på grundläggande 

behörighet samt studieomdöme (folkskolerådet RFS, 2001, s 1) 

 

4.4.1 Hur sätts omdömena 

 

Iakttagelser av eleven av flertalet bedömare under många olika typer av arbetsförhållanden 

och arbetsuppgifter ligger till grund för själva bedömningen. Då man inom folkhögskolan 

anser att skriftlig, likväl muntlig kunskapskontroll endast kan ge en liten del av det underlag 

som krävs för att ge en bra och helt omfattande bedömning av eleven. Det slutliga omdömet 

är en gemensam bedömning från den pedagogiska personalen: ”då sitter vi alla lärare som 

har haft den eleven under dom här terminerna eller dom här åren dom har gått” (intervju 

med lärare på folkhögskolan, 2004, s 13).  
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4.4.2 Bedömningsmoment 

 

Folkhögskolan använder sig av en särskild bedömningsgradering, ”studieförmåga” som 

också har en viss poäng satt till sig. Utmärkt studieförmåga (4) är det högsta omdöme som 

kan ges, sedan följer graderingen i fallande skala (studieförmåga är utelämnat efter varje 

beteckning): mycket god (3), god (2) och tillsist mindre god (1). De moment som man 

bygger omdömet kring är kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa. Dvs. ”förmåga 

till analys, bearbetning och överblick. Ambition, uthållighet och förmåga att organisera 

studier”. Och till sist ”social förmåga”. Till dessa moment finns det, uppsatt från 

folkbildningsrådet, kriterier för omdömet Utmärkt studieförmåga, som kan användas som 

stöd till dem som sätter omdömena. Under resultatredovisningen och i slutdiskussionen 

kommer dessa kriterier att tas med och för att se de i sin helhet finns de med som bilaga.  

Vad används då siffrorna till? Rekommendationer har givits från 

folkbildningsrådet att de genomsnittliga studieomdömena skall ligga kring 2.7 med en 

felmarginal på plus/minus 5%. Denna rekommendation är till för folkbildningsrådet så att de 

kan följa utvecklingen på skolorna när det gäller jämförbarhet mellan skolorna och för att 

undvika för stora variationer på studieomdömesskalan (folkskolerådet RFS,2001, s 2-3).  

(Inflik från författaren: när jag gjorde min intervjuade på folkhögskolan så gav 

de intervjuade mig styrdokument med riktlinjer för studieomdömen, vilket jag tackade för, då 

det alltid är bra med så mycket faktabakgrund som möjligt. I min enfald så tittade jag inte så 

noga på vad det stod på detta dokument utan jag var nöjd med intervjun och begav mig hemåt 

igen. Av intervjun fick jag en känsla av att det fanns ett annat sätt att bedöma och betygsätta 

som gav möjligheter för lärare och elever att inte styras och påverkas i den form som det kan 

göras i den nationella gymnasieskolan. Men till min förvåning, när jag väl hemma studerade 

dokumentet lite mera noggrant, såg jag med en viss bitter eftersmak i munnen, att inom 

folkhögskolan använder de sig av relativa betyg/omdömen. Där var det utskrivet i procent på 

hur många som kunde erhålla de olika omdömena. De skriver att ”Bland alla 

folkhögskolestuderande som bedöms skall i genomsnitt: 15 % erhålla bedömningen Utmärkt 

(4), 15 % erhålla bedömningen Mycket god (3), 35 % erhålla bedömningen God (2), 5 % 

erhålla bedömningen Mindre god (1). Då möjlighet till jämförelse mellan de olika 

folkhögskolorna saknas innebär det att skalan bör tillämpas också för varje enskild skola” 

(folkbildningsrådet, 1996, s 2). Med detta dokument framför mig fick jag på en handvändning 

förkasta en av mina tidiga teser, att folkhögskolan inte var lika styrd av betyg och bedömning 

som den nationella gymnasieskolan, vilket jag hade trott från början. Men när jag senare sökte 
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efter mer fakta kring folkhögskolan visare det sig att de har reviderat riktlinjerna för 

studieomdömen och därmed tagit bort själva procentskalan. Men de har fortfarande talet 2,7 

som riktvärde för vad skolorna skall hålla sig kring ”Rekommendationen om den procentuella 

fördelningen har nu upphört. Däremot kvarstår alltså riktvärdet 2,7” (Folkbildningsrådet 

RFS, 2001, s 3). Vilket i sin tur fick mig att omförhandla mina tankar kring folkskolan men 

det kvarstår ända att de skall följa en viss rekommendation när de gör sina bedömningar.) 
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5. RESULTATREDOVISNING 

 

Bearbetningen av mitt material, det vill säga intervjuer och vald litteratur, kopplad till 

frågeställningen, har gått till på följande sätt: 

Intervjuerna spelades in och skrevs ut ordagrant. Därefter läste jag igenom intervjuerna 

noggrant varpå jag sedan försökte sammanfatta, sammanställa och strukturera upp den 

information jag samlat. Bearbetningen innebar också att koppla den information jag fått från 

intervjuerna med vald litteratur, egna tankar, egna erfarenheter till min frågeställning. 

Bearbetningen av materialet innebar vidare att till viss del jämföra intervjupersonernas 

uttalade åsikter och tankar.  

Jag tycker mig också kunna säga att det insamlade materialet stämmer överens 

med det   innehåll jag eftersökt dvs. vad jag vill undersöka, vad jag vill få fram och vilka jag 

behövde intervjua.  

Vidare kan det uppstå svårigheter kring tolkning och sammanfattning av så 

kallade djupintervjuer. Jag syftar då främst på gruppintervjuer. Detta skulle kunna ses som en  

eventuell svaghet eller brist i materialet. Gruppintervjun blev något ostrukturerad och ”rörig” 

och därmed svår att följa. Jag upplevde det ungefär som Kvale (1997) påvisar : ”det kan dock 

leda till att den som intervjuar mister en viss kontroll över situationen och själva data 

insamlingen blir mindre strukturerad”. Medan de enskilda intervjuerna var enklare att följa. 

Denna form av intervju ger en möjlighet att se bakom vad som sägs. Man kan få en mer 

verklig bild av vad den intervjuade verkligen menar eller vad den egentligen vet. Så som 

Smith (1995) påvisar: ”ger den semistrukturerade intervjuformen flexibilitet, där ytterligare 

mönster kan framkomma som intervjuaren inte förutsett”. 

 

5.1 Bakgrundsinformation  

 

Som tidigare redovisats så intervjuades fem gymnasielärare, en komvuxlärare och två 

folkskolelärare. Alla lärarna undervisar i matematik på gymnasienivå. Olika åldrar och båda 

könen är representerade i undersökningen. Detta för att få en så bred spridning som möjligt. 

Min önskan var att det skulle vara exakt jämnt fördelat mellan könen men tyvärr gick detta 

inte att genomföra därav fem män och tre kvinnor.  
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Då urvalet inte är av tillräcklig storlek kan inga generella slutsatser ges, men man kanske ändå 

kan få en viss bild av hur lärare ser på bedömning och betyg i gymnasieskolan. Men också 

ställa detta mot en annan typ av skolform som använder sig av en annan typ av bedömning 

och betyg. 

Anledningen till utformningen på intervjufrågorna är att jag i så liten grad som 

möjligt ville styra intervjupersonernas svar. Genom att sätta frågorna i sådan ordningsföljd att 

till en början vara mer övergripande, för att sedan närma mig själva kärnfrågan, så hoppades 

jag få ett bredare svarsunderlag. 

 

5.2 Sammanställning av intervjuerna 

 

Jag har valt att sammanställa intervjuerna i löpande text. Jag har också valt att inte ta med alla 

frågor i sammanställningen, utan endast de som kom att bli mest relevanta för 

frågeställningen. 

I resultatdelen finns mina egna reflektioner med, vilka jag har anskaffat mig 

under den tid då jag har varit ute på verksamhetsförlagd praktik, som sammanlagt blir tjugo 

fulla arbetsveckor. Dessa reflektioner är självklart subjektiva i den mening eftersom det är 

just mina egna, men kan ses relativt objektiva då praktiken inte har varit direkt kopplat till 

detta arbetet. I de fall när jag berör tankar kring folkhögskolan så flikar jag in mina egna 

reflektioner från det studiebesök jag gjorde med den berörda folkhögskolan. 

 

5.2.1 Jämförande analys och tolkning av resultaten från intervjuerna 

För att sammanställningen ska bli så lättläst och tydlig som möjligt är intervjufrågorna 

markerade  i fet stil. Alla citat och uttryck står i kursiv stil. Sammanställningen av 

intervjusvaren plus fakta,  är skriven i normal stil (Times New Roman). Min tolkning och 

analys är understruken. Intervju nr: 1 är från folkhögskolan. Intervju nr. 4 är från komvux och 

resterande intervjuer är från gymnasieskolorna. 

 

 

 

 

 

 



 24 

Hur ser er lokala kursplan ut för ämnet matematik?  

 

”Vi har ingen egen lokal kursplan i matematik” (intervju nr: 2, 2004, s 1) 

 

”det styr de de de är helt å hållet som vi får uppifrån så att säga, vi bestämmer inte nånting 

själv när det gäller matte” (intervju nr: 3, 2004, s 1). 

 

”vad gäller arbetsplan och vi har ju en sådan och vi har ju arbetat om den med jämna 

mellanrum… tyvärr är det så att man inte läser så mycket i den eller tittar inte i den… tyvärr, 

man kör på i gamla fotspår” (intervju nr: 4, 2004, s 1). 

”det är då ett antal punkter, där vi har konkretiserat skolverkets ää kursmål och 

betygskriterier så att dom bli begripliga för eleverna, ää åå ja vi vi rutinmässigt delar vi ut 

både skolverkets och vår egen så att säga översättning när kursen startar,…, vi hoppas ju då 

att våran variant skall vara mer begriplig än skolverkets” (intervju nr. 5, 2004, s 1). 

 

” V v vi har inte nån jätte… utarbetad lokal kursplan vad jag vet he he…, faktiskt inte. Men 

det kan hända att jag… uf! jag vet att n n vi har ju utarbetat en men men den skall ju 

omarbetas å så varje år, ååå det har vi inte… gjort i år i alla fall… jag har inte så stor koll 

på det här om jag skall vara ärlig” (intervju nr: 7, 2004, s 1). 

 

”i många fall tycker jag i just i ämnen som också är traditionella att det finns en ganska 

inmurat ää… samarbete eller ä syn på saker å ting på nåt sätt i väggarna det känns så liksom, 

det var ganska lätt att komma in å få god å… bra syn på vad som ja kriterier å kursplaner 

sånt känns det som” (intervju nr. 2, 2004, s 1). 

 

”vi är ju styrda av statsmakterna att och där står det klart och tydligt att vi inte får ha några 

kursplaner utan allting skall göras upp i samklang med med eleverna”  

(intervju nr.1, 2004, s 2). 

 

”korta beslutsvägar på arbetsplatsen, vi har en platt organisation, vi bestämmer oerhört 

mycket över vår egen arbetssituation, det vi inte bestämmer över det är liksom ”ramarna”, 

aah, hur stor tjänst en, vad en fulltid är åå…det är ju då reglerat av staten då, …mycke 

präglad öö av vår egen ambition och inställning till arbetet, vi formar helt och hållet vår egen 

kurser” (intervju nr. 1, 2004, s 1). 
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Min egen sammanställning av intervjusvaren och mina tolkningar: 

 

Den första intervjufrågan syftade till att förhoppningsvis ge ett vidare perspektiv av hur 

intervjupersonerna såg på kursplanerna och betygskriterierna och hur väl insatta 

intervjupersonerna var i kursplanerna och betygskriterierna. 

 

Hur kan det då vara så, att när det står så tydligt i ett av skolans styrdokument, att det skall 

finnas en egen kursplan på varje skola, att flertalet av de intervjuade inte hade någon egen 

lokal kursplan. De visste väldigt lite om den och vad som stod i detta dokument. Det uppkom 

i flera intervjuer att man hade vetskap om lokala kursplaner men ”valde” att fortsätta i gamla 

fotspår. De ansåg att med sin långa yrkesbana så ”visste” de vad som krävdes och behövdes. 

Några av de intervjuade hade dock både en lokal kursplan och vetskap om vad som stod i 

denna.  

Alla intervjuade på komvux och gymnasiet sade att man diskuterat med sina 

lärarkollegor om förändringar, hur man skulle lösa olika problem som uppstår och att man 

försökte skapa en gemensam värdegrund för hur man tolkade skolverkets kursplaner m.m. 

Att varje skola bör ha en egen lokal kursplan för ämnet matematik tycks kännas 

självklart då skolverkets mål och riktlinjer inte är preciserade eller helt konkreta. Det krävs att 

de diskuteras på varje skola, hur de skall tolkas och göras tydligare för både lärare och elever, 

vilket också står i Lpf 94 att varje skola bör göra: 

 

”de mål och riktlinjer för utbildningen som anges i skollagen, läroplanen, programmålen 

samt kursplaner skall konkretiseras i den lokala planeringen” (Lpf94, 1994, s 22).  

 

Att sedan eleverna också skall vara med och utforma sin skolgång och undervisning kan ses 

som naturligt i vår tidsålder där ett större ansvar och medbestämmande har pålagts eleverna: 

 

”Läraren utformar tillsammans med eleverna undervisningsmål. Dessa mål och olika 

elevgruppers behov och förutsättningar är utgångspunkten för val av arbetssätt” (Lpf94, 

1994, s 22). 

 

Från intervjupersonernas svar tolkade jag det som att vissa av intervjupersonerna ansåg att det 

inte fanns några problem eller svårigheter med matematikämnet. De var som att de ansåg att 

matematikämnet är oföränderligt. I några intervjuer var detta genomgående märkbart. 
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På folkhögskolan får man inte ha kurser som i den nationella skolan, istället diskuterade 

lärarna vad som bör vara med och sedan skapade de en övergripande ”ram” med vilken 

lärarna sedan diskuteras med eleverna på vilket sätt och vad den skulle innehålla. 

 

Detta kan ju ses som ett liknande arbetssätt som man i Lpf 94 beskriver att den nationella 

skolan skall ha. 

 

”Läraren utformar tillsammans med eleverna undervisningsmål” (Lpf94, 1994, s 22). 

 

De intervjuade folkhögskolelärarna verkad i hög grad vara involverade i hur ”kurserna” såg ut 

och fullt insatta med tankarna runtomkring. Det engagemang som de uttryckte kan tolkas som 

att lärarna på denna skola är delaktiga i hela skolans uppbyggnad, lärarnas och elevernas 

arbetssituation. Att de inte är speciellt centralt styrda kan ju självklart ha en viss betydelse. 

 

Beskriv de bakomliggande tankarna kring utformningen av kursplanen? 

 

”att matte A läser du å så sen då matte B det bygger på matte A, matte A, matte mmm sen 

matte C bygger på matte,(…),ää jag tycker inte det bygger så väldigt mycket på varandra å å 

när man kommer till, kommer till matte E, så e är det nästan helt fristående” (intervju nr. 3, 

2004, s 1) 

 

”det är det är att man utgår från de såklart de centrala… som ibland kan vara svåra å tolka, 

men som ibland är lite tydligare” (intervju 6, 2004, s 1). 

 

”vi på inom matematiken har man ju väldigt tydligt vad eleverna ska kunna, vilka moment det 

är å så, jämför med svenska å engelska å sånt mycket svårare…äää samtidigt så har man 

inte…äää äsch! Betygskriterierna är mycket svårare å läsa tycker jag, å k koppla det till 

kursplanen va är de man ska kunna för det olika betygen, men att att få… på papper vad man 

skall kunna…” (intervju nr 7, 2004, s 1). 

 

”talar sig varma om de nationella proven så det är vår upplevelse så och vi upplever att dom 

är positiva för dom ger ju en en gemensam syn på liksom utbildningen å en bedömningsgrund 

som är rättvis, då gör man också så att undervisningen utgår lite från att få med dom delarna 

som ingår i ää på det nationella provet” (intervju nr 2, 2004, s 1). 
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Min egen sammanställning av intervjusvaren och mina tolkningar: 

 

Med de vaga svar som gavs av intervjupersonerna från gymnasieskolan och komvux i frågan 

om lokala kursplaner, blev det vissa svårigheter med att fortsätta då den efterföljande frågan 

handlade just om de bakomliggande tankarna kring deras lokala kursplan. Detta gjorde att jag 

fick omformulera  vissa intervjuer med att fråga om skolverkets kursplaner. Återigen var 

tanken att få en djupare förståelse för de intervjuades intresse för matematikämnets 

uppbyggnad och förståelse. 

 

Vad som framkom var att de intervjuade tolkade denna fråga väldigt spritt. Alltifrån hur 

kursplanen var uppbyggd (eller inte?), till konkretisering av skolverkets kursplan för eleverna. 

Två av de intervjuade tog med det nationella provet som ett riktmärke på kursplanens mål. 

Av de svar som intervjupersonerna gav från gymnasieskolorna och komvux 

tolkade jag som att på intervjupersonernas arbetsplats var detta inget man regelbundet 

diskuterade eller funderade på. Visserligen kan det vara så att de intervjuade har arbetat 

väldigt mycket med dessa frågor innan och kände sig tillfreds med vad de gemensamt hade 

kommit fram till. 

Jag tolkade intervjupersonernas  svar som att de lärarna fortfarande känner att 

kursplanerna och tillika betygskriterierna i vissa fall är ”luddiga” och har svårt att tolka 

innebörden av vad som står där. (även om det nuvarande betygsystemet och kursplanerna har 

funnits i över tio år?).Det var inte bara vad de intervjuade sa utan deras kroppsspråk och 

ansiktsuttryck som fick mig att tolka det på detta sätt. 

 

Finns det några uppsatta mål? Vad grundar de sig på? 

 

”nationella provens MVG kriterier handlar väldigt mycket om att hitta… generella 

lösningsmetoder ööö… inte bara att det är svåra uppgifter utan att att det skall vara liksom 

ett ett generellt seende i själva lösnings metodiken. Å att göra såna uppgifter kan vara svårt å 

att hitta… bra såna uppgifter kan också vara svårt” (intervju nr. 6, s . 2). 

”det finns såna här klyschor… men dom dom har jag liksom aldrig lärt mig utan jag vet jag 

jag vet vad av erfarenhet efter tjugofem, alla dessa år jag vet vad dom bör kunna, för att 

målet är, nu är inte det, målet är det nationella provet att dom skall klara det å de e ju de 

strävar mot” (intervju nr. 3, s 2-3). 
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Min egen sammanställning av intervjusvaren och mina tolkningar: 

 

Intervjupersonerna beskrev de uppsatta målen med att ta upp de matematiska begrepp som 

ingår i kursmålet (alla de intervjuade använde sig av matematikkurs A) och vad som eleverna 

skulle klara av för att bli godkänd eller väl godkänd. 

 

Ingen av de intervjuade lärarna som arbetade i gymnasiet och komvux verkade ha några 

betänkligheter när det gällde uppsatta mål eller vilka kriterier som gällde för de olika 

betygsstegen förutom kanske betyget Mycket väl godkänd, vilket de ansåg bero på svårigheten 

med att göra matematiska problem som innefattade de olika moment som krävs inom MVG 

kriterierna. 

Intressant var att i intervjupersonernas svar framgick det att man tog med det 

nationella provet som en väsentlig del inom matematikämnet. Intervjupersonerna tog upp de 

moment som fanns med i det nationella provet och att de  använde dessa som kursmål.  

Min tolkning av intervjupersonernas svar  var att stora delar av undervisningen 

var riktad mot ytinlärning och inte mot förståelse och djupare kunskaper för matematikämnet. 

Om det kan vara på detta sätt så går de intervjuade i motsatt riktning till vad som står i 

läroplanen. 

 

”Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande”  

(Lpf 94, 1994, s 25) 

 

På vilket sätt bedriver ni er undervisning (-metodik, pedagogik, didaktik)? 

 

”förhoppningsvis jobbar man väl lite problembaserat men inte fullt ut å jag har laborerat lite 

jag har gjort lite arbete men såna grejer ingår i nån kurs också va så… men min… äää vad 

jag har liksom lärt mig hur natur, ää naturelever vill jobba så att är det att dom vill sitta å 

räkna mycket å så, eftersom dom tycker dom är effektiva å slipper räkna hemma”  

(intervju nr. 2, s 3) 

”jag tycker matematik är mängd träning, jag låter dom ö öva väldigt mycket själva, jag går 

igenom…jaa jag går igenom i början av varje lektion något men jag tar inte halva lektionen 

för att gå igenom något på tavlan utan jag gör det koncist” (intervju nr. 3, s 2).  
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”Tjaa, den är nog väldigt traditionell, det är en stunds genomgång å sen så räknar eleverna å 

så går man runt å hjälper till så mycket man kan, det är nog huvuddraget på dom flesta 

lektionerna… äää… laborationer lägger man in nån gång då och då men inte speciellt ofta” 

(intervju nr. 6, s 3). 

 

”Jaaa, på den här skolan så har vi inom geometriavsnittet till exempel mycket laborationer, 

jag försöker öö varva … att… att jobba med miniräknaren kontra… då… huvudräkning, 

eftersom det kommer på nationella provet då å det är en del dom skall kunna också” ” Å så 

bryter jag av ibland med… öö gruppuppgifter där dom skall lämna in, ibland har vi test… på 

lektionen som vi ser som nåt slags halvprov, ibland har vi test som dom gör hemma å då är 

det upp till dom själva om dom gör det, men det är ett inlämningstillfälle eftersom jag går 

igenom det… lektionen efter… Ja ungefär så” (intervju nr. 7, s 2-3). 

 

”diskuterar vi lite sånt åå hur matte ser ut i samhället har hoppar h in h- mattehistoria och 

lite sånt, … , Så när vi har gjort dom här pratat vardagsmatte lite sådär då så går vi brukar vi 

ha nån mer gång där vi har matte historia…där alla bara vi får prata mattehistoria dom får 

prova på olika Babylonska, Grekisk och så där bara för att titta olika baser åsådär bara fått 

ett grepp vad är matte egentligen och varför finns” (intervju nr. 1, s 4). 

 

”Och jag försöker poängtera nu räknar vi å då får jag räkna och nu skall vi köra lite 

matematik, nu skall vi tänka å nu skall vi försök, ööu fundera på det hela åå allt eftersom så 

lär dom det sig, tycker jag att förstå skillnaden, c- hum, h- i i i strukturer i 

matematik….Mycket jag gör en hel del logikövningar som de är trötta på”  

(intervju nr. 1, s 8). 
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Min egen sammanställning av intervjusvaren och mina tolkningar: 

 

Svaren från intervjupersonerna har jag kopplat till vad intervjupersonerna påpekade när de 

talade om uppsatta mål. Alla av de intervjuade använde sig av ”traditionell” undervisning mer 

eller mindre, men vad som skilde dom åt var att vissa av de intervjuade verkade ha ett mer 

utstuderat upplägg, syfte och mål för undervisningen. Intervjupersonerna svarade att man gick 

igenom de moment som stod med i kursmålen. Tidigare använde man sig till största del av 

traditionell undervisning och olika typer av läroböcker. Laborationer och experiment som 

metodik användes, men inte i någon större utsträckning. Flera av de intervjuade såg det som 

något man bara gjorde eller inte gjorde.  

 

Min tolkning av vad de intervjuade gymnasie- och Komvux-lärarna svarade var att de verkade 

som att de i viss mån såg på ämnet matematik och till största del matematik A, som något rent 

mekaniskt, något oföränderligt. Det kan ju leda till att man som lärare inte ifrågasätter utan 

bara arbetar på som man har gjort tidigare, utan att reflektera över vad det innebär. Det kan 

också vara så att man som ny lärare följer det undervisningssätt som förespråkas på den 

skolan som man arbetar på just då. 

Det kan ju tolkas så att de intervjuade till mestadels använde sig av ”traditionell” 

matematikundervisning för att de har lång erfarenhet inom ämnet och kanske anser detta vara 

det bästa sättet för eleverna att tillgodose sig de kunskaper som ger en bra grund för det 

livslånga lärandet. 

Jag kan, med min erfarenhet från verksamhetsförlagd praktik, känna att det kan 

vara svårt att förändra matematikundervisningen. Dels för att eleverna själva är så vana vid 

”traditionell undervisning” (katederundervisning). Dels för att det kan vara så att de 

verksamma lärarna har svårt att själva ta till sig förändringar som visar att det kan finnas flera 

olika sätt att skapa en god lärmiljö, där olika inlärningsprocesser inryms. 

Det är inte på något sätt så att ”traditionell undervisning” behöver vara sämre. 

Men är det möjligt, med ”traditionell undervisning”, att rymma alla olika kvalitéer som 

innefattas i matematikämnets syfte och målformulering, så som det står beskrivet i 

läroplanen? 

Det kan tolkas som att den traditionella undervisningsformen är väldigt hårt 

inpräntad i både gymnasieskolan, på Komvux och på folkhögskolan. 
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Att skilja på räkning och matematik som en av de intervjuade folkskolelärarna sade, kan 

tolkas som en förlängning av den förståelse som kanske uttrycks i läroplanen dvs.  

”kvalitativa kunskaper”. Där man vill gå ifrån ”mängdinlärning/ytkunskaper” till förståelse 

och ”lära för livet”. 

Muntliga diskussioner om logik, historik, samverkan med samhället och världen 

eller integrering mellan närliggande ämnen tar ingen av de intervjuade märkbart upp alls 

förutom lärarna på folkhögskolan. 

 

Vilka olika former använder ni er av för att dokumentera elevernas 

kunskapsprestationer? Såsom skriftliga/muntliga prov, redovisningar, grupparbeten, 

projekt m.m.? 

 

”Så min dokumentation är ju proven då plus eventuella laborationer eller extra uppgifter 

eller du vet, vad man nu gör” (intervju nr 2, s 4) 

 

”Hundra poängskurs… tre prov plus det nationella… ungefär, tre eller fyra och jag försöker, 

ja alltså gör att jag lägger det snäppet svårare än det nationella ända fram till det… 

nationella då, så att dom… skriver bättre än hela tiden” (intervju nr. 2, s 4). 

 

”som jag sagt så går jag runt, det registrerar jag när jag är runt även om dom jag talar ju 

inte om det att dom frågar då, det är inte så jag registrerar utan jag registrerar då at vad 

dom sysslar med inte att dom frågar ofta, det gör jag inte utan vad dom gör, vad det e dom 

håller på med för varje gång jag e hos dom ,så registrera jag detta plus då ö skrivningar lite 

tätt, rätt tätt lagom de är vad jag kör med” (intervju nr. 3, s 2) 

 

”På A- kursen har vi fyra prov, ää hrmm två per termin plus då ett nationellt prov också i maj 

nån gång. Har det vart i alla dom åren som jag har varit här i alla fall. Så det är ett på… 

varje kapitel” (intervju nr.6, s 5). 

 

”Vi har… fyra prov plus ett nationellt prov. En ett på varje delmoment, aritmetik, algebra, 

geometri och funktionslära, statistiken har vi inget prov på” (intervju nr 7, s 3). 
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”det är egentligen boken…som gäller för boken svarar så väl mot vad vi upplever 

kursplanerna ä på Sverige ää skolverket och vad dom säger centrala pro, dom som håller gör 

prov på de nation på med nationella va. Det de går ihop så bra” (intervju nr 2, s 1) 

 

” det är mycket räkna i boken… vilket dom tycker på ett sätt är tråkigt samtidigt som dom blir 

helt… ää ställda om dom skall räkna nån stencil, för då känner dom att dom missar dom nån 

ting” (intervju nr. 7, s 2) 

 

Min egen sammanställning av intervjusvaren och mina tolkningar: 

 

I de övergripande målen och i betygskriterierna står det att eleven skall både muntligt och 

skriftligt använda, tolka, förklara och kritiskt granska matematiska problem. 

Ingen av de intervjuade dokumenterade några händelser utanför prov och 

laborationsrapporter Alla intervjuade, inklusive lärarna, från folkhögskolan använde sig av sitt 

eget minne för att dokumentera enskilda elevers positiva utmärkande eller som en av de 

intervjuade sade ”MVG kvalitéer”. 

 

Jag tolkade det som att, av den dokumentation som gjordes av de intervjuade ansåg de att den 

viktigaste dokumentationen var de skriftliga proven. Av dessa var det nationella provet ett 

riktmärke och en vågskål för vilket betyg eleven skulle ges. 

Min vidare tolkning var att intervjupersonerna såg de skriftliga proven, inte som 

det enda, men det sätt som bäst visade elevernas kunskaper, förståelse och analytiska 

tänkande. 

Vad som var intressant var att alla intervjuade (undantaget folkhögskolelärarna) 

hade nästan lika många skriftliga prov på matematik A kursen. 

 

Beskriv hur ni går tillväga när ni bedömer en elev? -arbetssätt, -kriterier, -omfång, olika 

styrdokument, elevens medverkan m.m.? 

 

”hur vi bedömer eleverna…ää… för det första så har vi våra fyra brukar vi ha en matte A- 

kurs till exempel… hemgjorda prov å sen har vi det nationella… det blir fem prov 

sammanlagt å resultatet på dom… en sam sammanvägda resultatet på dom fem proven spelar 

stor roll för elevers betyg” (intervju nr. 5, s 2). 
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”Nej och, nej,… det är bara erfarenheten jag kör med nu”, ”jag vet inte det jag skolverkets 

har jag inte så mycket nytta av” (intervju nr. 3, s 3). 

 

”så jag har, vad är det, jag har där sjutton å så har vi där, jag har tjugoåtta elever i 

matematik… å det är åtta timmar i veckan… a det är ja det är som jag säga till dom att det är 

att underkänna mig själv, att inte ha bättre pejling på det” (intervju nr. 1, s 11). 

 

”man litar ju på varandras omdöme… å det finns alltid dom här eleverna som man, som 

smickrar mer eller mindre va, ää man har olika bilder av olika elever men… just därfö  vi vi 

är nästan minst fyra på varje elev som skall ge…fyra- fem på varje elev” (intervju nr.1, s 17) 

 

”man skall ligga på två komma sju eller två komma sjuttiofem eller om man säger högst upp, 

äää å så får man avvika om det är bra eller dåligt år så får man avvika några procentenheter 

upp eller ner åå å vår skola är nog inte känt för ge speciellt… höga då” (intervju nr. 1, s 14). 

 

Min egen sammanställning av intervjusvaren och mina tolkningar: 

 

Alla de intervjuade använde sig i huvudsak av ”traditionell undervisning”. Dvs. ungefär lika 

stor mängd skriftliga prov samt likartat undervisningsstoff såsom att följa en matematikbok 

och dess upplägg (frånsett folkhögskolelärarna där de inte använde sig av skriftliga prov alls). 

Av Intervjupersonerna som arbetade på gymnasieskolorna och på Komvux framgick det att, 

av det bedömningsmaterial som fanns att tillgå, var det de skriftliga proven och det nationella 

provet som hade störst betydelse som bedömningsunderlag tillika underlag för vilket betyg 

eleverna skulle ges. Alla intervjuade talade också mycket om att de observerade eleverna 

under lektionerna och att de då snappade upp elevernas kunskapsframgångar som de sedan 

registrerade i ”bakhuvudet”. 

 

Vad jag funderade på kring detta var att, om det är så att de skriftliga proven har störst 

betydelse för bedömningen, vilka är då de kvalitéer som lärarna tittar på under lektionerna och 

vad har de för betydelse? Några av de intervjuade tar upp ”MVG kvalitéer”, ”smarta 

lösningar”. Är det till för om det finns tveksamheter kring vilket betyg som skall sättas eller 

finns det någon annan anledning. Detta var något jag inte fann något svar till. 
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Vad som kom fram under intervjuerna med gymnasielärarna samt Komvux-lärarna var att 

man kontinuerligt nästan enbart skrev matematik, alltså att man räknade matematik men att 

verklighetsanknytning och förståelse för matematiken saknades. 

Om man utläser vad som står i kursplanerna och målbeskrivningarna för ämnet 

matematik så kan man läsa om att elever ska utveckla, tolka, redovisa sina tankegångar, 

utforma, kritiskt bedöma, insikt m.m. En tolkning av dess ord kan ses som att man vill ge 

eleverna kunskaper om matematik och hur matematiken kan användas. 

 

Göran Linde skriver i sin bok, ”Kunskap och betyg”, när han tar upp de mål att sträva mot 

inom matematiken: 

 

”vad som karaktäriserar de citerade målen är att de behandlar kunskaper om matematik mer 

än kunskaper i matematik”  

 

Göran Linde skriver vidare i samma stycke att: 

 

”ingen av dem anger med någon precision särskilda kunskapsmål i matematik utan koppling 

till reflektion om dess mening, användning, nytta, uppbyggnad eller karaktär av mänskligt 

konstruerad artefakt” (Linde, 2003, s 40-41). 

 

Detta i sin tur styrker tankarna att matematiken inte är ett ämne som kan plockas ut från sin 

helhet. Vilket betyder att matematik till stor del är ett verktyg för att förstå vår värld på olika 

sätt. 

Vidare är min tolkning av intervjupersonernas svar att den bedömning som görs  

till viss del är ensidig och styrd av krav som inte finns med i läroplanen. Med det menar jag 

det nationella provet och gamla traditioner. Jag upplever att böckerna får stort utrymme i 

undervisningen.  

 

Detta är något som Astrid Pettersson och Ingrid Olsson tar upp som en alternativ anledning 

till de sviktande matematikkunskaperna i Sverige. Även om deras forskning kretsar kring 

grundskolan så är ju gymnasiet en förlängning av grundskolan så deras forskning ger 

tillräcklig validitet för studier om gymnasiet.  
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De har sett att det har blivit mer och mer individualiserat och mer läroboksräkning för 

eleverna de senaste tio åren. Och ett mindre utrymme, om något alls för diskussion och 

reflektion (Jacobsson, Lärarnas Tidning, 2005, s 8). 

 

På folkhögskolan där man har ett alternativt sätt att bedöma och betygsätta och med bakgrund 

av de styrdokumenten de använder sig verkar det som att de har ett bredare synsätt på vad 

som skall bedömas och att inte inrikta sig bara på en del av kunskapsinlärningen. Men om 

man bara ser på matematikundervisningen (som enligt folkhögskolan inte riktigt går att göra) 

kan det anses att eleverna ges en mindre kunskapsbas än den på gymnasiet. Då de endast 

garanterade en ”mini nivå”.  Det behöver inte vara så men det kan tolkas på det sättet. Genom 

att de använder sig av läroböcker förskjuts även deras möjlighet till att styra undervisningen. 

På den folkhögskola där de intervjuade arbetade använde man sig inte av några skriftliga eller 

muntliga prov vilket ställer höga krav på delaktighet för lärarna. De använde sig också av 

”bakhuvudet” som dokumentationsbank där de samlade elevernas kunskapsprestationer. 

Eftersom intervjupersonerna på folkhögskolan har ett fåtal elever och att de 

träffar sina elever under så stort antal tillfällen, tolkade jag som att intervjupersonerna på 

folkhögskolan har en faktisk möjlighet att ha koll på alla elevers kunskapsprestationer. 

Att vara fler lärare som tillsammans bedömer en elev, anser jag vara ett 

konstruktivt sätt att arbeta på. Det ger en positiv effekt med tanke på vilka kriterier eleverna 

bedöms efter. Vad jag tolkade som negativt var att de använde sig av en typ av relativa 

betygsystem, vilket gör att de är styrda av att ha ett genomsnittligt värde på alla omdömen till 

att vara 2,7. Även om den procentuella fördelningen är borttagen kvarstår det detta riktvärde, 

vilket i sin tur styr de som skall sätta omdömena. 

 

Använder ni er av helt egna styrdokument eller använder ni er av styrdokument t.ex. 

från. skolverket? 

 

” jag känner nog att ju vi styrs utav hur vi vet att nationella proven brukar se ut… Så vi 

lägger fokus på såna uppgifter” (intervju nr. 7, s 5). 

 

”man talar väldigt mycket om, talar sig varma om de nationella proven så det är vår 

upplevelse så och vi upplever att dom är positiva för dom ger ju en en gemensam syn på 

liksom utbildningen å en bedömningsgrund som är rättvis, då gör man också så att 



 36 

undervisningen utgår lite från att få med dom delarna som ingår i ää på det nationella 

provet” (intervju nr. 2, s 1). 

 

Min egen sammanställning av intervjusvaren och mina tolkningar: 

 

Alla intervjuade använde sig av de styrdokument som fanns tillgängliga från högre instanser 

(skolverket, folkbildningsrådet) vid bedömning och betygsättning av eleverna även om några 

av de intervjuade mer använde sig av sin långa erfarenhet.  

 

Att använda sig av sin långa erfarenhet kan tyckas lite konstigt då det nuvarande 

betygssystemet och nuvarande läroplanen har en annan infallsvinkel gällande vad som skall 

bedömas och betygsättas än från det gamla betygsystemet och gamla läroplanen. 

Då det specifikt står i betygskriterierna för Godkänd i matematik, kurs A, att 

eleven både muntligt och skriftligt skall kunna föra matematiska resonemang, tolkade jag det 

som att de intervjuade gymnasie- och Komvuxlärarna kanske inte lägger så stor vikt vid det 

muntliga då det inte verkar ha någon större plats i undervisningen eller någon påverkan på 

elevernas betyg. En tolkning av vad intervjupersonerna på gymnasiet och på Komvux sade, 

kan vara att de kanske har misstolkat vad som står i läroplanen. Alternativt att de inte anser 

det vara praktiskt möjligt att genomföra. 

Med hänsyn till vad de intervjuade har sagt om det nationella provet kanske det 

inte är så konstigt att de väljer att bedriva undervisningen på ett sådant sätt så att eleverna 

klarar detta prov. 

 

Vad ser ni för fördelar/nackdelar med att använda er av detta betygssystem, vid 

bedömning av elever?  

 

”Det är att G spänner över så väldigt mycket, man kanske blir snällare för MVG också det 

betygssätts” (intervju nr 2, s 6) 

 

”ligger på G ö ö ö vad skall vi säga ett svagt G å svagt VG det är liksom gränserna där å å å 

det kan skilja väldigt mycket på kunskaper på en ett G och ett VG de är väldig mycket stor 

spridning på kunskaperna där…lite orättvis tycker jag det är” (intervju nr. 3, s 3) 
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”det skulle ju varit flera steg än vad det är, för det här Godkänt det spänner ju över väldigt 

mycket det kan ju vara dom som är väldigt duktiga nästan VG med sig och det finns dom som 

knappt har kommit över gränsen” (intervju nr 4, s 3) 

 

”stegen… har ju mycket övrigt att önska de borde var vä väldigt mycket mer steg” (intervju 

nr. 5) 

 

”de är ju för få steg, å det som som eleverna tycker är för jävligt, å tycker jag jag och många 

andra lärare också… G steget är alltså ett väldigt stort steg där finns det de som är på G 

minus nivå som precis halkar över g strecket å dom här som ligger på G plus nivån, å är 

väldigt nära ett VG men inte når dit än, åå dom har alltså många gånger kunskap som är 

långt långt långt ifrån varandra och ää det känns väldigt orättvist” (intervju nr. 6, s 6) 

 

”Godkänt… spannet är ju väldigt stort tycker jag så de ääh det känns inte riktigt bra… … Det 

kan vara dom allra svagaste eleverna som precis klarat sig å så dom som ändå är rätt så 

duktiga men fast hhhfp Ja, inte når upp till VG då, hela tiden ligger på G plus” (intervju nr. 7, 

s 4). 

 

”Ska man ha betyg så måste man ha betyg som kan visar på…på nån slags skillnader när det 

gäller förmåga å sån saker” (intervju nr. 6, s 7). 

 

Min egen sammanställning av intervjusvaren och mina tolkningar: 

 

När de intervjuade blev tillfrågade om vad de såg för fördelar respektive nackdelar med det 

betygsystem som de använde sig av framgick det att ingen av de tillfrågade var speciellt nöjd 

med det nuvarande betygssystemet och helst då betygsgraderingen. Alla ansåg att 

godkändsteget var alldeles för stort vilket de upplevde som väldigt orättvist för eleverna. Fler 

steg var det som de intervjuade kände behövdes för att skapa en bättre legitimitet för det 

nuvarande betygssystemet, för att minska orättvisa mellan eleverna och för att påvisa 

skillnader mellan eleverna. De intervjuade såg i vissa fall att det nuvarande betygssystemet 

hade vissa fördelar. De ansåg att det var mer demokratiskt än det relativa betygssystemet. Att 

det finns kriterierna för de olika betygsstegen och att eleverna inte rangordnas mellan 

varandra som de gjordes i det relativa betygssystemet.  
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De intervjuade på folkhögskolan var av den uppfattningen att de endast såg positivt på 

bedömningssystem de använde sig av. 

 

I läroplanen står det uttryckligen att kunskap inte är något entydigt begrepp. Kunskap kan 

komma till uttryck i olika former. I undervisningen skall detta också speglas så att ingen 

kunskapsform betonas mer eller mindre (Lpf 94, 1994, s 26). 

 

Detta kan tolkas som att de intervjuade fortfarande ser på betygen så som det var med det 

relativa betygssystemet, där eleverna faktiskt konkurrerade om betygen men i det 

målrelaterade betygssystemet skall inte eleverna jämföras med varandra, utan eleven skall 

endast jämföras med de tidigare prestationer som eleven har gjort. 

Sedan kan det vara förståeligt att det kan verka orättvist om det är sådana 

skillnader poängmässigt mellan eleverna gällande det nationella provet eller andra skriftliga 

prov, men då måste man kanske ge eleverna flera och kanske andra möjligheter att visa sina 

kunskaper. 

Om man endast använder sig av en typ av kunskapsutlärning kan det vara så att 

det är svårt att se varför man skall använda sig av mindre antal betygssteg. Om man inte kan 

se att inom ett och samma betygssteg, kan det innefatta olika former på vilket sätt eleverna 

kan visa att de har uppnått kraven för godkänd. Då kan det nuvarande betygssystemet anses 

vara orättvist. 

Men om man endast vill ha fler betygssteg för att minska den så kallade 

”orättvisan” vad är det då de intervjuade tror att fler betygssteg skall leda fram till? 

En tolkning av intervjuerna är att man vill använder betygen till stor del för att 

motivera eleverna till att vilja lära sig mera. Detta är inte något som skall förringas då man 

kan se att betygen har en viss betydelse till elevernas ansträngningar. 

 

Som redovisats tidigare så skall betygens funktion enligt läroplanen vara en kvittensfunktion 

som visar att eleven har erhållit sig de kunskaper som kursen innehållt. Men betygen har 

också den funktionen att de skall användas som behörighet för vidare studier och 

urvalsfunktion. 
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Visst kan det finnas olika anledningar till varför man kanske skulle använda sig av fler 

betygssteg. Men genom att öka antalet betygssteg kan det finnas en risk att man frångår 

tanken om olika kunskapsformer. Fler betygssteg kräver att man måste precisera 

betygsstegens olika kriterier mycket noggrannare. Vilket kan låsa både innehållet och 

undervisningsstoffet. 

 

Göran Linde skriver i sin bok Kunskap och betyg, att om man skall respektera målstyrningens 

principer och skolornas frihet att själva välja på vilket sätt de skall nå målen. Då får inte 

betygskriterierna styra innehållet av kurserna (Linde, 2003, s 96-97). 

 

Varför det är på det här sättet att de intervjuade Komvux och gymnasielärarna inte ser så 

positivt på det nuvarande betygssystemet medan de intervjuade på folkhögskolan verkade 

vara mer tillfreds med det bedömningssystem de använder, kan bero att det nuvarande 

betygssystemet inte är tillräckligt implementerat på gymnasieskolan, vilket gör att 

gymnasielärarna inte riktigt har grepp om det än. Om man då ser på folkhögskolan så har 

deras system varit i bruk under en väldigt lång tid vilket gör att det är en naturlig del av 

verksamheten. 

 

Känner ni er pressade att undervisa på ett speciellt sätt på grund av det sätt ni bedömer 

elever? 

 

”Nej, nej, det gör jag inte, jag tycker att vi är väldigt fria här” (intervju nr 2, s 6) 

 

”Nej! ö nej nenej, det gör jag inte öö men jag kan väl säga det att jag friar hellre än fälla när 

det är dom här betygssättningarna de det kan jag säga det gör jag” (intervju nr 3, s 3). 

 

”nja både och, ämm det är klart att, det vore roligare å… under asså lära eleven de som 

eleven individen… frågar efter, å önskar sig, och å hoppas, å vill, å känner att den behöver 

för sitt liv å sin framtid men… samtidigt är det på de viset att… statsmakterna å lagstiftarna 

och myndigheterna önskar sig vissa… kvalitéer på på våra elever som vi släpper härifrån” 

(intervju nr. 5, s 3). 
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Min egen sammanställning av intervjusvaren och mina tolkningar: 

 

Ingen av intervjupersonerna kände sig pressade att undervisa på något speciellt sätt med 

hänsyn till det sätt de bedömde eleverna på förutom att vissa av de intervjuade hade en vilja 

att bättre förankra matematiken med elevernas verklighet. 

 

Jag blev smått förbryllad av att ingen kände sig pressad med tanke på vad intervjupersonerna 

sagt när det gällde för- och nackdelar med det betygssystem de använde sig av. Min tolkning 

av svaren var att de inte riktigt kopplade samman undervisningen med bedömning och 

betygssättning. 

 

Hur ser ni på det nationella provet? 

 

”man talar väldigt mycket om, talar sig varma om de nationella proven så det är vår 

upplevelse så och vi upplever att dom är positiva för dom ger ju en en gemensam syn på 

liksom utbildningen å en bedömningsgrund som är rättvis, då gör man också så att 

undervisningen utgår lite från att få med dom delarna som ingår i ää på det nationella 

provet” (intervju nr. 2, s 1). 

 

”jag känner nog att ju vi styrs utav hur vi vet att nationella proven brukar se ut… Så vi lägger 

fokus på såna uppgifter… inte brukar dyka upp där men såna typ uppgifter” (intervju nr. 7, s 

5). 

 

”vi har redovisat vad vi har tänkt sätta för betyg nån månad före det nationella… å sen har vi 

redovisat vad vi faktiskt satte för betyg efter nationella, å det har ju… stämt överens till minst 

nittionio procent… så det är… vi vi känner oss stärkta av det då att vi vi ligger rätt att vi har 

rätt nivå på våra prov” (intervju nr 5, s 3). 

 

Min egen sammanställning av intervjusvaren och mina tolkningar: 

 

De intervjupersoner som använde sig av det nationella provet var alla positiva till det, även 

om det var i olika bemärkelse. 
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I alla intervjuer med gymnasielärarna så kom det nationella provet upp på många olika sätt. 

Vilket gjorde att denna fråga var av stort intresse.  

I ett flertal intervjuer fick jag en känsla att det nationella provet spelade en stor 

roll i nästan alla delar av verksamheten, i allt från kursinnehåll, undervisningsstoff till 

betygssättning. Jag kände det som att de intervjuade inte riktigt reflekterade över hur mycket 

det nationella provet faktiskt fanns med under intervjun. Man kan tolka det som att det 

nationella provet till viss del har blivit det övergripande målet för matematikundervisningen. 

 

5.2.2 Summering av intervjuerna med Komvux och gymnasieskolorna 

 

Vad som tydligt framkommit av intervjuerna var att de inte kände sig pressade att undervisa 

på något speciellt sätt. De ansåg att det behövdes fler betygssteg. De intervjuade använde till 

största del skriftliga prov för att dokumentera elevernas kunskapsprestationer och använde sig 

även mest av dessa vid bedömningen och betygssättningen av eleverna. Det var vanligast med 

”traditionell” undervisning, kort genomgång, sedan räknar eleverna själva medan läraren går 

runt och hjälper till. De intervjuade upplevde att de hade full insyn och förståelse för 

kursmålen. Men lokala kursplaner och dess bakomliggande mening var något som inte alla av 

de intervjuade hade kännedom om. 
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6. SLUTDISKUSSION  

 

För att lättare se en helhet, ett sammanhang och min sammanställning av det totala arbetet 

följer en kort redovisning av syfte, frågeställning, val av forskningsmetod samt tankar kring 

detta 

 

Mitt syfte med detta arbete är att; undersöka om bedömning och betyg styr lärarens 

undervisning.  

 

Fokus för undersökningen kommer att ligga på den nationella gymnasieskolan och ämnet 

matematik. I min undersökning kommer jag också att ta med en annan typ av skolform, 

komvux och folkhögskolan. Genom att ta med komvux i studien så kan det ge en annan bild 

av bedömningsarbetet då de har samma betygsystem som den nationella gymnasieskolan men 

skolformen är annorlunda. Varför jag valt att se på folkhögskolan är för att få en annorlunda 

bild av hur man bedömer och sätter betyg/omdömen, då folkhögskolan inte använder sig av 

liknande betyg som i den nationella gymnasieskolan. 

 

Frågeställningen lyder följande: Om skillnader finns mellan olika bedömningsformer, 

påverkar det då lärarens sätt att undervisa såsom val av material, ämne, provform, (pedagogik, 

metodik, didaktik)? Tenderar lärarens fokus att riktas åt annat håll än det ”långsiktiga 

lärande” som beskrivs i läroplanen? 

 

Med tanke på syftet valde jag att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod, nämligen 

intervjuer och studiebesök. 

Inga generella slutsatser kan ges av det insamlade materialet då urvalsgruppen 

inte var av tillräcklig stort antal. En större urvalsgrupp hade självklart varit mer givande men 

tyvärr gick detta inte att tillgodose. Arbetet kan ändå ge en bild av hur ett antal verksamma 

lärare ser på och arbetar kring ämnet betyg och bedömning och om de på något sätt styrs i sin 

undervisning av detta ämne. 

Då det funnits svårigheter att finna relevant, tidigare forskning, kom teoridelen 

inte att bli så omfattande som man kanske skulle vilja för att bättre kunna styrka de slutsatser 

som gjorts i detta arbete. Men jag anser att det material som redovisats har varit fullt 

tillräckligt för att det trots allt skulle kunna finnas ett tolkningsvärdevärde av intresse. 
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Med facit i hand skulle man kanske ha formulerat om vissa av intervjufrågorna eller ställt lite 

annorlunda frågor till intervjupersonerna för att på så sätt minska missförstånd. Men på det 

hela taget ser jag det som att de frågor som användes ändå gav ett tillfredsställande resultat. 

 

6.1 Slutsats 

 

Finns det då något intresse för den frågeställning jag valt att arbeta med? Jag anser det, som 

snart färdigutbildad lärare känner jag en stor ovisshet över hur jag skall ställa mig till att 

bedöma och sätta betyg på de elever jag förhoppningsvis kommer att undervisa.  

Jag tror att arbetet med att sätta betyg skapar en viss otrygghet för de flesta 

nyexaminerade lärare och frågor kommer upp som man måste konfrontera sig själv med. Vad 

skall jag betygsätta, hur skall jag betygsätta, hur vet jag att eleverna har lärt sig något?  

Jag vill citera en sak som Göran Linde skrev i sin bok ”Kunskap och betyg” som 

jag upplever som verkligt tankeväckande.  

 

”Så fort betyg skall sättas så finns det en dragning åt att göra det mätbara till det viktiga i 

stället för att göra det viktiga till det mätbara” (Linde, 2003, s 10). 

 

Dessa meningar kände jag stämde så väl överens med det som flera av intervjupersonerna 

gjorde uttryck för i sina svar. Det bekräftade till viss del mina egna tankar kring hur 

bedömningen görs och på vilka grunder betygen sedan sätts. Vidare torde detta, enligt mig, 

sedermera påverka hur undervisningsmaterialet läggs upp och behandlas.   

Vad gav då intervjuerna egentligen för resultat och hur kan de tolkas med 

hänsyn till bakomliggande frågeställning och given teori? Känner sig lärarna pressade att 

undervisa på ett visst sätt på grund av den bedömningsform de använde? Både ja och nej, 

ingen av de intervjuade ansåg sig pressade av bedömningsformen utan verkade anse att på det 

sättet som de undervisade gav dem en fullständig och mångfaldig bedömningsbas som inte 

var styrd i någon större bemärkelse. 

Men som jag såg det anser jag att de intervjuade lärarna faktiskt i stor 

bemärkelse blev pressade att undervisa på ett visst sätt, inte av betygssystemets uppbyggnad 

men av en annan stor institution nämligen de nationella proven. Att en sådan stor tilltro till ett 

enda prov har en sådan genomslagskraft i undervisningen var jag inte riktigt beredd på.  
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Även om flera av de intervjuade ansåg att det nationella provet endast var ett prov som alla 

andra så uppfattade jag att det nationella provet fanns med i mångt och mycket i hela 

undervisningsprocessen. 

Även om man inte kan dra några generella slutsatser av dessa resultat, känner 

jag att de resultat som framkommit och av mina egna erfarenheter att de kan finnas en 

möjlighet att det kan se liknande ut på många andra skolor. Men detta är endast mina egna 

funderingar. 

Vad är det nu som gör att det nationella provet har sådant inflytande på 

undervisningen? Det står i läroplanen att undervisningen skall bejaka en mångfald av 

kunskapsformer och att eleverna skall utveckla kritiskt tänkande. Det kan finnas många 

orsaker till detta, jag tror dock att det inte är så att lärarna inte vill skapa en 

undervisningsmiljö som främjar olikheter i kunskapsform, plats för diskussion och reflektion. 

Utan vad som kan ses som en anledning till den ensidiga undervisningsform som framkommit 

i dessa intervjuer är den tidspress lärarna har för att hinna lära eleverna det som krävs för att 

få godkänt eller bättre på det nationella provet.  

Tid kan alltså, också vara en faktor, vilket gör att lärarna inte vågar testa olika 

former av undervisning, eller göra utsvängningar där fokus inte ligger på läroboken eller det 

nationella provet. 

Om det skulle vara på det sättet att det visar sig att det ser liknande ut på andra 

skolor runt omkring i Sverige får man se det som att det nuvarande betygssystemet tyvärr inte 

har implementerats fullt ut på skolorna och att lärarna tyvärr inte har fullständigt förstått 

skolverkets andemening med det nuvarande betygssystemet. Alternativt att det helt enkelt inte 

är praktiskt genomförbart på grund av olika orsaker (tid, ekonomiska resurser etc.) 

Självklart kan man inte dra för många direkta paralleller mellan gymnasieskolan 

och folkhögskolan då de är så skilda skolformer. Men man kan se de likheter och skillnader 

som finns mellan dem.  

Med bakrund av mina iakttagelser och intervjusvar, kan det absolut finnas 

anledning att analysera olika och möjliga, bedömningssätt för att i framtiden skapa en bredare 

och mer nyanserade bedömning. 
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För att knyta an till mitt ursprungliga syfte dvs. ”undersöka om bedömning och betyg styr 

lärarens undervisning” samt koppla detta till min frågeställning blev kanske den viktigaste 

slutsatsen från detta arbete att det nationella provet verkar styra mycket över 

gymnasielärarnas val av undervisning, undervisningsstoff och provform. I förlängningen 

funderar jag då självklart över om ”resultatet” leder till det långsiktiga lärandet som det skrivs 

om i läroplanen? 

Jag tycker att det har varit jättespännande och givande att arbeta med den här 

frågeställningen. Jag anser att mitt forskningsmaterial har visat att det absolut finns anledning 

till vidare forskning inom detta område. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 

 

Intervju nummer 1 

Låt dem beskriva sin arbetsplats och deras ämnen 

Hmm, ja, jag kan börja -h, fråga jaa, -c, ööh jag skall göra en liten presentation om stället, -h. 

Det här är då en liten förenings ägd skola som tillhör en av de medelstora folkhögskolorna i 

Sverige. Äää, korta beslutsvägar på arbetsplatsen, vi har en platt organisation, vi bestämmer 

oerhört mycket över vår egen arbets situation, det vi inte bestämmer över det är liksom 

”ramarna”, aah, hur stor tjänst en, vad en fulltid är åå…det är ju då reglerat av staten då, 

…mycke präglad öö av vår egen ambition och inställning till arbetet, vi formar helt och hållet 

vår egen kurser vad vi inte tittat.. vi vi styrs överhuvudtaget av något ting annat, möjligtvis än 

när vi skall ge behörighet så då styrs att vi uppfyller något sånär dom krav som ställs för 

grundläggande behörighet i olika ämnen… så lägger upp kurserna helt och hållet på det sätt.. 

och då gör vi inte…vi jobbar då i lag c och ja…i en del ämnen… så vi pratar oss samman aa 

om om vad skall vi göra i år, hur skall året se ut, sen lägger vi upp en ”ram” åå så kommer 

eleverna så diskuterar vi den ramen så fyller vi den med innehåll, tillsammans med eleverna ja 

det låter som någon skönmålning men det det här kommer c in –det är så det är, h fortsätter, 

det är så det fungerar äää och vi är ju styrda av statsmakterna  att och där står det klart och 

tydligt att vi inte får ha några kursplaner utan allting skall göras upp i samklang med med 

eleverna öö ö annars är vi inte något alternativ till den andra skolformen som finnss då 

komvux, eller den vanliga skolan som, men vi konkurrerar om man skall säga så konkurrerar 

med med den kommunala vuxenutbildningen då plus alla andra nya ää vuxencenter som dyker 

upp va det, nu kommer c in och när man kommer hit så får man vi får ju inte intag vi ha ju 

inga prov… får egentligen inte ha några prov.. eller ska inte ha några prov här kommer h igen 

nää alltså vi har valt att ää man man dd det är en debatt som varit på folkhögskolan åå prov 

och icke prov och jag har alltid varit emot det under alla mina 25 år så har det alltid varit emot 

prov då c hummar medgivande som kunskaps kontroll så då utan det vi har som 

kunskapskontroll är små grupper…c –humm, och det kan ju många tycka är konstigt då de 

kommer hit, ju h –mmm, c – hur du då att jag har fått min behörighet, men så det är inte 

speciellt svårt, … det är det verkligen inte utan det är, h- för vi garanterar ju bara en 

mini…nivå…., vi graderar ju dom inte sen som man måste göra i den andra skolformen.. bara, 
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utan, med väl godkänt asså och så mycket väl godkänt utan vi garanterar bara lägsta, c- man 

får inget annat, Å så när man kommer hit så köper man ett helt paket, man kan ju inte komma 

hit och bara läsa matte, eller bara naturkunskap eller någonting, utan man man antingen en 

terminskurs eller ett helt år,  åå då får man med sig ää på köpet mycket som man kanske 

egentligen inte…direkt… man kanske redan har de behörigheterna med sig, men man kan inte 

välja bort de ändå…utan man får med sig ää ett, Jaa en som man säger en grund…en allmän 

allmänbildning i många saker och vi bryter ju relativt ofta undervisningarna och har föredrag 

för hela skolan ååå, h- temadagar, c- temadagar och så, så att och de är… som vi har vislinje 

och teaterlinje här på skolan så när dom har sina uppvisningar på vislinjen och teaterlinjen då 

bryter vi också, även om vi har matte exempelvis…så har vi ingen mattelektion nu utan då går 

vi och lyssnar på vislinjen när dom sjunger istället … åå de… är ee många som tycker är lite 

konstigt i början när jag vill räkna matte istället, ja det blir ingen matte utan då får du och 

lyssa på viser istället, och det kommer dom in i så småningom.. och dom flesta uppskattar det 

väldigt mycket, man får med sig så mycket mer än bara …matte. 

C- okej jättebra,öö jag tänkte gå vidare med just kursplanen, äää –hur ser den ut?…öö i 

matematik? Hur har ni lagt upp den?  

c- aaaaa det vi har gjort nu…några år i rad är att vi…ää det är lite olika, olika linjer men man 

kan säga men man kan säga grund påbyggnadslinjen har vi delat upp så att vi har nivå 

grupperat dom linjerna och blandat ihop dom åå så har vi gjort att A-kursen eller 

grundläggande delen har jag hand om och h då har hand om B-kurser och uppåt, sen är det lite 

flytande gränser där så det är inte så man måste hoppa har man gjort hela A-kursen och skall 

börja på B så måste man inte byta klassrum om man inte vill, men ää för att göra det lite… 

enklare att jobba med det för att spridningen är ju enormt mycket… verkligen i grupperna från 

dom som är i princip i mellanstadiematte nästan och behöver repetera för att komma upp till, 

dom som är på D, h- D, c- D nästan, h- det är så nog att i år tror jag att de är några som, c-

men, h- men, vi har ju, har ju lagt det så att det här, det här  skall ju vara en folkhögskola och 

vi får ju se på vilka det är som söker hit åå vad dom behöver… ööö sen efteråt och de flesta 

behöver A- och B- behörighet så det är vad vi satsar på framför allt då, så finns äää det några i 

år har vi några då som läser C då Okej! Då får dom göra det då men men vi koncentrera oss 

på de här grundläggande högskolebehörigheterna det är där vi lägger kraften det är dom skall 

få det då, som om man tänker att man skall kommas hit och läsa D Aaaa då får man inte 

speciellt mycket hjälp utan dom kör sitt race och så får dom dom får inga…det är sällan jag 

har några genomgångar med dom på tavlan,…åå det gör jag kanske på C-nivå, men på D-

nivå… E har jag haft också, men men det är ju inte så, då ee dom såpass självgående så dom 



 50 

här hör man c-Ja, h- behöver bara ha lite tips, c- och  oftast söker man då sig till kanske 

någon annan folkhögskola som har hela naturvetenskapligalinjen, och det har ju inte vi, h- 

Nej! c- utan A är viktigt B börjar ju bli mer och mer viktigt för vissa utbildningar åå där 

lägger vi vårat krut, C kan man också känna att visst okej men! Det är inte häller där vi lägger 

krutet, h- nej, c- utan C, h- även om det är många, c- är ett visst djup, börjar finnas en del då, 

så är det A och B… som är även där är spridningen jättestor…,h- åå man ooo när vi gör de här 

gruppindelningen behovet, det gör vi bara inbart på vad dom själva säger, c- Ja! Också  tittar 

vi lite grann på vad dom har med sig i betyg, men vi gör inga tester aaa de var länge sen 

gjorde vi någon slag test men blev inge mm men de de ee tid de det blev aldrig bra, det blev 

inte bra alltså, ööö man kan testa, testa, testa för en nivå gruppera men där går minst lika bra, 

c- Ja!, med tanke är i början har vi hela gruppen ihop här pratar dom samtidigt c- det är några 

gånger, h- samma underlag, c- i några gånger när vi pratar om matte och matte som ämne då 

man får sitta i små grupper och tänka igenom sitt matte liv vi ritar varsina små diagram där vi 

sätter staplarna med att mat, ifrån sin ålder he he, typ sju år och uppåt åå och sen att matte är 

det värsta som finns och det bästa som finns, och så brukar dom få gradera lite hur ser mitt 

matte liv ut åå så får dom tänka själv sen får dom sitta i grupper och prata och jämföra sen får 

dom gå fram åå rita dom som vill och det börjar bli fler och fler som vill gå fram och rita hur 

deras stapeln går ner vid tonåren där det finns annat som är mer spännande än matte sen 

diskuterar vi lite sånt åå hur matte ser ut i samhället har hoppar h in h- mattehistoria och lite 

sånt, c- brukar ta det exemplet om portotabellen som är väldigt aktuell för dig som 

samhällskunskapslärare… det har du kan du om jämförelse mellan en samhällskunskapsklass 

och en matteklass som får samma uppgift, C- nja så den har jag inte hört, c- he,he ,h- den är 

ganska kul, c- ää den är ganska kul för man har gjort en undersökning där dom gav samma… 

precis samma uppgift till matte en klass som hade mattelektion och en som hade 

samhällskunskapslektion det gick ut på att all man fick en så här portotabell från posten…å 

fick dom uppgift på vad ett brev kostade och ett paket kostade å så skulle dom…ää räkna ut 

hur man skulle liksom frankera vad det kostade å skicka det, så står det väl i uppgiften och då 

vad de dom i samhällskunskapsklassen som klarade i princip alla uppgifterna och dom i matte 

klassen hade väldigt mycket fel, vilket innebär att dom i samhällskunskap tog med sig sin 

vardagskunskap in och vet ju hur man läser en portotabell om det väger nittongram  eller om 

det väger tjugofemgram så måste man ta ett hundragramsfrimärke, medens matten början man 

ju dela de här nitton och så ta det gånger tjugofyra för att få exakta då vad det kostar, då 

tänkte man inte då tog bort all vardagskunskap…så såna diskussioner har vi i början för att… 

i bästa fall försöka få med sig att få med sig lite tankar att släng inte bort allt ni kan utan ta 
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med er den erfarenhet ni har…för väldigt många elever har ju…dom har gått försäljning, 

hhrrrm, IG i mängder, Ja! här hoppar h in h- många har gått igenom dessa kurserna ää i 

gymnasiet dom har ja gjort ett varv, och dom har gjort en och annan har gått på konvux också 

och mäktar inte med riktigt tempot då, för man blir ju ohjälpligt efter om man inte om man 

har sina genomgångar på konvux å så vidar… ådå har vi lite lugnare här tempo här…mindre 

grupper…framförallt, c- hum ja , h- femton- sexton, c- Aa, h- de är väl något sånt det ligger 

på…och det ger ju oss…de de…det är det som ger oss överblicken, och tiden ää med indi 

med varje individ styrkan gent gentemot väldigt många andra…och ää…vi startar ganska 

lugnt och vrider upp tempot på slutet det blir dom själv egentligen som styr det, c- Ja, h- okej 

vi kollen är ju att att dom ligger rätt i att att ligger rätt i tid att dom mäktar med, det är på håret 

då men de är ett signum att vi inte stressar dom i början det får ta sin tid det här, c- …jag 

tänkte bara om man backar tillbaks till vi kom till uppdelningen, he he! Så när vi har gjort 

dom här pratat vardagsmatte lite sådär då så går vi brukar vi ha nån mer gång där vi har matte 

historia…där alla bara vi får prata mattehistoria dom får prova på olika Babylonska, Grekisk 

och så där bara för att titta olika baser åsådär bara fått ett grepp vad är matte egentligen och 

varför finns det…åså… äm och sen får dom själva skriva ner ett par korta meningar om vad 

har jag gjort har ju de är många har ju kanske all inte läst sen högstadiet eller haft jätte 

problem eller jag har läst matte två gånger har jag läst A-matte men jag har IG men jag vill 

försöka nu igen å så va, då vet man att okej! dom skall gå i med i ää…matte A gruppen… 

men man vet samtidigt att äää… det är nån som kanske egentligen behöver repetera igenom 

det bara … eller kan göra dom blandade uppgifterna bara och sen gå vidare å börja med B 

ganska snabbt, så man har ändå ett humm om det och så försöker vi delad in det, sen får vi 

hoppa över och byta och så, h- det är som jag nu har en tjej hon har VG i B matte men IG i A 

matte…asså hon kommer ju från den vanliga skolan där man…där de här som man diskutera 

kurs å ämnesrelaterade betyg å matte är en sån tycker jag då där man tittare på 

ämnesrelaterade betyg i stället som man hade förr i tiden åå det blir lite absurt då när man 

sitter med VG i B och inte kan få uff! Ää godkänt ää på det sättet då då får hon sitta och göra 

repetition nu då bara för jag skall checka av henne… så den möjligheten så hon rett upp de 

där… så det är väldigt individcentrerat, c- Aaa, h- det är väldigt individuellt, c- och de och de 

kan man ibland känna att de som kan vara lite kritik he he, eller man kan känna ja jag ibland 

kan jag känna att jag skulle vilja ha mer ha mera gemensamma genomgångar…än än vad jag 

har…men det ju att så att dom är på så otroligt olika nivå och de blir väldigt individanpassat 

så att de är blir för lite i börja så tycker början av terminen blir ju det mer när man lägger 

grunder lite mer…men nu är ju dom på nån är ju… har ju repeterat mycket och kanske precis 
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börjat på A-kursen nu först, medens några har ju nu till jul är klara med A-kursen, så att nu 

har liksom spridningen bli väldigt så här (c visar med händerna) snabbt å då…då tar jag inte 

en hel lektion där ja går igenom bråk… utan då blir det istället att man försöker samla några 

få, eller ha en individuell, sitta med nån, när dom skall börja med någonting, ekvationer, då 

sitter man just med den å så får dom andra klara sig vi försöker få dom att…prata med 

varandra… prata med varandra, diskutera gärna sätter sig bredvid den som räknar kanske i 

samma takt ungefär försöker peppa varandra att vi räknar det här till nästa tisdag å så för för 

att vi inte, för dom inte skall sitta å vänta på våran hjälp, utan prata, prata, prata…, h- Ja, att 

man har kollen på att man eller tycker jag nog att vi har… flyttar om eleverna va från sina 

trygghetsgrupper åå och sätter dom istället som du sa i i i i temagrupper va man nu är e…, c- 

men det är oftas  några som alltid vill sitta lite mer tyst, själv och några vill kunna bli prata 

ochnågra bli störda av det och då har jag gjort så att i salen kan man få pra diskutera å så, ää 

och sitter några som alltid vill gå iväg till biblioteket å sitta för jag funkar bättre där, åå då får 

dom det…några ett litet gäng gå och sätter sig i matsalen och då är det både från min och din 

grupp som i och för sig jobbar i olika böcker just nu men dom har liksom jobbat ihop några 

har gått fortare fram än andra men dom vill fortfarande räkna ihop å dom hjälper varandra… 

så dom sitter i matsalen så vi gå ibland… som man säger runt he, he! Vi vet var vi har våra 

grupper och så. Så får dom jobba och sen om dom håller på och stökar nä när jag är borta, det 

kan dom ju göra… för det mesta jag att, när dom inte är för flamsiga så, så fungerar det…de e 

väl de, jag tycker de… aaa…he! de som e som man kan bli trött ibland på de är när vi väl ää, 

som man säger gett dom en mattebok, för nu kör vi ju med mattebok, C- hu-hum, c- ää en 

då… för att önskemål kanske vore att egentligen slippa det, men i och med att det är sån 

otrolig spridning så är det jättesvårt, problemet är när de väl har fått en bok då är det…lite vi 

som tappar styr styrningen över det hela utan det är läroboksförfattaren som tar över där och 

ää vissa… det är svårt även om vi försöker, verkligen både du och ja, tar bort vissa delar 

känner man -den behöver du inte ta nu, eller hoppa över det här å behöver inte göra alla 

uppgifter å den har delen tycker man det kanske inte borde komma här så ta bort de, å så vill 

dom göra varenda tal precis i ordningen hur mycket vi än säger, - gör inte de och den här 

delen är viktigare, den här delen kan du ta lite lättare på så, h- det är en kul grej nu, fick en 

reklam från Akelius fick den … investerings öö, c- mm mm, h- där dom slä hade en iii ränta 

nio år på åtta procent ååå a en ränta på fem år med sju procent eller…äää aa så fick dom som 

uppgift att investera och se hur mycket dom skulle få å så… på slutet, å de de var några 

så…Annika hon blev lite störd för hon höll på med expansiell förändring så hon ville inte 

hålla på med det här, men men sa jag tänk efter lite nu å så tog jag hennes bok handgripligen 
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ifrån henne så skulle hon göra den här då, å hon använde sig av det här med med ränta på 

ränta då…begreppet i i i å alla fick i stort sett samma resultat å så, och så visade det sig att det 

är inte så man marknadsför, jag vet inte ifall du har sett de den är per perfekt grej, C- Jo, h- 

egentligen där man får ränta bara på grundkapitalet men inte… ränta på ränta va, sen får de 

räkna tillbaks å fram o tillbaks aa de var en sån dä go grej va tycker ja för att då plötsligt fick 

vi en diskussion kring väldigt mycket kring hur man använder matematiken för att vilseleda 

fö för där stod det svart på vitt…va investeringen va,  vad man skulle få å å å dom gjorde 

inget fel för dom visade sen i kronor redovisade saker och ting i kronor och ören  på insidan 

så att dom det var inghen falsk marknadsföring men däremot var det räknat på det sättet som 

vi normalt ä ä ä förändrar våra pengar, c- hum!, C- Jo jag såg det också, h- a det var väl lite 

kul va så man åsså var det en liten tjej där Elin som sa  just det där, å de är där det kommer in 

och väldigt bra ändå 

, ah sex komma åtta procent är väl helt okej, ja det är okej, Aaa så han luras inte, c- hum, h- 

Njaa åsså så blir det ganska mycket snack runtomkring hur man egentligen borde göra a det är 

såna stund… em emellan och då i liten grupp så får man den … vad skall man säga, den 

möjligheten. Hade vi nu varit trettio så hade det inte gått… på samma sätt för då är det några 

som, c- Ja precis, h- … å det tycker jag är vår vår styrka menar jag med den här skolformen 

…, c- mm, h- å de där hänger ihop med liten gran med det vi började tycker jag platt 

organisation, det betyder då att vi tar ett oerhört ansvar i det administrera arbetet… som när 

jag går en vanlig skola… behöver jag inte göra det… på samma sätt… mellanchefer har vi ju 

egentligen inga, som gör något utan vi gör ju allting själva, allt ifrån skriver prospekt, 

annonserar, tar in elever, vi gör allting själv …det är ju det, c- hum, h- var enda ord filar vi på 

vår har en drogpolicy som vi nu funderar på, det kommer ju aldrig ovanifrån å ner utan det är 

ju vi kollegor som…, c- ja det , h- som skriver ihop det…det mesta, c- å flera av våra elever å 

det känner man på matten och även dom som har engelska också men… ä eftersom vi har ett 

par trassliga elever på olika sätt… å vi…ä som har det trassligt och det har dom verkligen och 

en del är ju just matte ämnet är något ting att man är dum, om kan man inte matte just så är ju 

man dum de andra ämnena så kan man vara dålig i, men i matte, är man dålig i matte är man 

Dum, så självförtroende grej så jag känner att väldigt mycket i A matte den här terminen på 

grundlinjen varje fall så är det mycket att få självförtroendet, våga pröva och man känner att 

man kan inte multiplikationstabellen å så, då tränar vi på den å man blundar å så – vad kan jag 

egentligen, och tillslut så visar det sig att dom…egen.. det är inte så många som man inte kan 

å så är det dom man tränar på, så man försöker se att du kan en hel del, försök igen kom igen!, 

h- hum, c- självförtroende skapande å många har inte kommit speciellt långt utan fastna 
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mycket… men det får va så och kan dom inte multiplikationstabellen så tränar vi på den 

parallellt med att dom får använda sig av miniräknare även för fem gånger fyra ä tjugo och 

sakteliga så behöver man inte det, men för många är det känns fusk att använda miniräknare 

då helst speciellt för kvinnor som är trettiofem och uppåt, då är det fusk att använda sig, för 

det har dom aldrig gjort förut ee det är ett hjälpmedel precis som ord… behandlare när man 

skriver man måste ju vet vad man gör, man måste ha förståelse för det, men visst sjutton är 

det många som har kommit igång bara för dom tycker det är lite roligt å så använder dom sig 

lite för mycket i början, men tillslut blir det mindre å mindre för dom kommer ja mena fyra 

gånger fem är tjugo behöver dom inte göra det, eller så kommer dom på sig själva – nej det 

här behövde jag ju inte slå in så va…sått de mycke är än matte känner jag… verkligen ,nu 

hoppar vi in på alla dina frågor här helt vilt, C-  Ja det är jättebra alltså, jag försöker bara 

hänga med i tankarna i vad jag tänkt ställa å så, h- mmn det gör inget att reflektera, c- Aaa, C- 

Nej, å jag tänkte att jagskall vara mest tyst å så där, så det är ni som får, h- hmm, C- men bara 

så jag inte glömmer, de e e, dom mål ni har uppsatta, e är att alla skall ha ett grund…,h- det 

kan man säga, C- Ja, h- ett grundläggande behörighet, C- ja, grundläggande behörighet, h- ja 

och de är ju då A framförallt, c- ja A, hum absolut, h- å så sen är det så att med klarar man 

sig… inte e e alltid till alla utbildningar, C- nej, B, c- B, h- B, C- B är det nästan, Ja, h- JA, c- 

Ja, h- så det är väl B då som dom flesta…efter, efter tre fyra terminer skall nå då, c- men vi 

har ju haft de som har läst A i fem terminer alltså så har kan man ju läsa allt från fem terminer 

till att man läser på en termin då… snabbt så det finns… alla former, C- till de här målen öö 

för ni gör ju en bedömning sen på…vad är det för kriterier ni an använder  er av ni?…, c- 

menar behörig asså va, C- ö när ni ö dom målen, grundkravet, när vilka kriterier… har ni för 

dom skall ha, den här bedömningen skall bli så att dom når så att säga målet, c- Godkänt! Vi 

behöver ju inte… eftersom vi inte gradera det så är det mer att vi ändå ser att dom har jobbat  

med om man säger de delar som ingår i A-kursen, så ser jag att de jobbar igenom de olika och 

har fått i alla fall åtminstone någorlunda förståelse för de olika delarna som finns med och kan 

använda dom. Sen att dom, har dom ju inte fått gjort allting lika mycket eller lika bra och 

förstått exempelvis bråk som många fastnar i eller negativa tal men dom har kommit vidare å 

förstår de någorlunda som att säga jobbat igenom alla delar…i kursen, C- det är att när ni ser 

att de har förståelse tillviss del för…ni arbetar igenom så, det är de kriterierna ni har. …c- 

Aaa, h- Aaa, det kan man nog säga, c- Aa det kan man nog säga, för det märker vi ju men vi 

träffar ju dom…typ fyra lektioner i veckan…e å då ser man ju vad dom har gjort och vad dom 

kommer fram och man ser på frågorna de ställer e om de har förstått de eller inte, h- hur de 

hanterar det, c- ve man märker man träffar ju så pass mycke så det går liksom inte att komma 
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vidare om man inte fått med sig den grunden hela tiden följer man dom ju, h- det är ganska 

lätt att se när man ser dom räkna, c- Ja, det dom tänker, h- tycker jag, oof, facitanvändare, å åå 

hur dom tänker också, det är ofta det dom lär sig efter ett tag a a ä, att dom inte får sudda va 

det är förbjudet, att i stort sett tycker jag att man kan inte bara fråga för hur man gör utan jag 

vill alltid ha reda på hur dom har tänkt, det är liksom viktigt va den förståelsen för försöka 

förstå hur dom har tänkte, c- hum a, ja precis! där har du faktiskt, - Nej sudda inte bort jag vill 

se liksom, så tittar man , hur tänkte du då? A hum, h- ja det var så din tanke var, dom måste 

hela tiden resonera i mate själv i matematik inte bara hur gör jag för det är ju inte förståelsen. 

Utan jag brukar ofta snacka om att… som man i Danmark har man har två ämnen man har 

räkning och man har matematik. Och jag försöker poängtera nu räknar vi å då får jag räkna 

och nu skall vi köra lite matematik, nu skall vi tänka å nu skall vi försök, ööu fundera på det 

hela åå allt eftersom så lär dom det sig, tycker jag att förstå skillnaden, c- hum, h- i i i 

strukturer i matematik….Mycket jag gör en hel del logikövningar som de är trötta på…väldigt 

va att dom är äää många gånger ä ä ä… vad skall man säga ä… inriktade på ä ä ä 

resultatinriktade man skall avverka tal å så vidare och när man bryter av emellanåt med lite 

logikövningar då som man säger kluriga gåtor tycker en del yes då får väl det kallas så…då 

blir dom lite störda för, för dom är det inte matematik, en en del nappar på det men en del 

tycker att det här är inte matematik då, men jag ger mig inte, he he he, C- Ha, c- Nej, nej alltså 

man jag skulle vilja göra mer sånt egentligen…dom gånger man tar upp gör lite experiment 

med glasen är väldigt bra å titta på diametern har olika, det är väldigt roligt de är olika man 

säger äggkopp ett glas och ett vinglas å så titta förhållandet mellan omkrets och höjden och 

sen för i pi där så blir det så väldigt många när man får ett snöre, man säger hur långt –det där 

är mycket högre än omkretsen eller diametern här till omkretsen där, och sen är de får ett 

snöre och får olika glas så mäter dom och så blir dom alldeles konfunderade…och sen börjar 

man diskutera å så blir man arg på att man alltid har lärt sig de där pi gånger två gånger 

radien, alltså som en ramsa och int aldrig har fått förstå vad det betyder egentligen att det är 

två radie när snarare diametern gånger pi, å då plötsligt kan dom förstå varför de är så, allts de 

det är en massa grejs man bara har som en ramsa som man aldrig förstått å så kan man på 

olika sätt få dom att fatta å så säger dom – varför har vi aldrig fått lära oss på det här sättet 

förut… å då är det roligt…,h- A när dom förstår, c- då är det kul, vissa lektioner är det 

tungt… när dom inte det är bara en massa frågor och alla fastnar å man känner sig otillräcklig 

så man är bara själv å… ibland e e e är de dom själva som förklara bättre än en själv, för jag 

menar vi har så olika… mattetankar med oss… många gånger tycker jag när man står där 

framme och berättar eller förklarar någonting…så kan man förklara på sju olika sätt å så är 



 56 

det en människa som inte förstår å så får man verkligen fråga är det någon annan som kan 

förklara på ett sätt så att de förstår å de är också ett roligt för ibland blir man verkligen…kan 

man känna sig total misslyckad efter vissa matte lektioner när man känner sig, h- å det handlar 

inte om någon prestige då va det är lite grann de at a a att vara en auktoritet utan att vara 

auktoritär de va och det är också nå ting som… tar några år kanske att, he he, ää inse och inte 

jämnt vara bäst i klassen… C-Jag är lite, jag tänkte fråga på på vilket ni bedriver eran 

undervisning. Och det har ni kommit in på den är väldigt elevbaserad, h- hmm, c- hmm, C- 

mm ni låter dom arbeta tillsammans. Har ni någon uttalad pedagogik? Som ni liksom har som 

grund?…c- jag vet inte om det heter nåt, h- he he he, …, c- jag kan inte stoppa indet i något 

fack, h- Nej, c- det finns det säkert vad det heter det vet jag inte, h- det finns par olika vuxen 

öö modeller då va men man tar väl lite av varje… 

 

Här tar bandet slut och jag byter sida 

 

h- det är lite av vad c sa att ååå mm i början man kanske inte hade viljat ha  äää 

så…läroboksstyrt utan äää ha lite mindre grupper på en åtta-tio som var ungefär i samma 

situation för att kunna göra lite mer, c- för det har man gjort exempelvis på Göteborgs 

folkhögskola som kör läroboks löst och dom gjorde det ett par år sen vet jag inte om de gick 

ifrån det igen…sen så undrar om dom inte har det lite som vi igen. Det är svårigheter och det 

krävs ju väldigt mycket och just det här att i och med dom har det så trassligt så är det ju 

ibland en del som är borta en vecka eller ett par å som kommer tillbaks… å å då är det också 

väldigt svårt för då har dom missat en hel stor grej som jag inte kan gå tillbaks och ta en gång 

till… så det är ju inte lätt, å så skulle man vilja ha bättre… läromedel för vuxna. Och det tror 

jag ju att det är lite på gång som jag har fattat det, för det finns ju mycket diskussioner om 

matematik för vuxna det är tur. Men så att många av dessa läroböcker finns det ju igen som 

egentligen är bra och man märker på dom vilka…äldre som går här, kan ju reagera och tycka 

att det ät hur töntigt som helst och det är det, för exemplen är lite trågiga åå och ibland känns 

lite barnslig, h- Å dom är lite fel också!, c- Ja lite å till ungdomsgymnasiet är det verkligen å 

är man då trettifem fyrtifem år har gjort jätte mycket och varit försäljare eller vad sjutton man 

gjort så å kan jättemycke huvudräkning å matte egentligen men inte just den här… som man 

säger den här skolmatematiken…å då blir dom här ungdomsgymnasieböckerna…trist dom 

passar inte å många av dom får ju räkna lite på sitt sätt för ha har dom en annan förståelse, h- 

det går ju an, c- kan ju dom jobba fram jätttemycke, men men då får dom räkna på sitt sätt, å 

då får dom göra det….Så det är bättre läromedel för vuxna det vore ju bra så man kunde jobba 
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med en slags vardagsmatte också…h- sam samt så skall de har behörighet va för 

funktionsbegreppt, c- Ja a visst det är klart, h- de det är det man jobbar mycket med tycker jag 

också som dom har med sig i sin vardag också men det gäller att hitta det att dom ser att dom 

lever i en funktionsbegrepp värld…och det tar en liten stund innan dom ser …uh faktiskt,… 

c- Vi har ju provat en del böcker genom åren…, h- det är väl igen som är riktigt bra tycker 

jag…, c- Nää, h- nä. Dom har kommit med dom här light böckerna, om du har sett dom, C- 

Nää, tyvärr, h- de det så här det minsta man kan…hööö, c- A-light och B-light, h- Ja, a.light 

och b-light då va, c- förklarar lite mer…på exemplena och lite mer då och dom är då, h- man 

har ju inte då dom svåra exemplena i dom böckerna dom har man hoppat över ö och då kan 

man inte få…ää VG åå de det här är ju då bara absolut minimum, C- Okej, c- men dom inte så 

dess alltså dom är inte dåliga då he,he, h- Ja, de de är lite enklare för en de då… att hantera…, 

C- hff, ja vi har egentligen… gått igenom dom flesta av mina frågor det vi har gjorta, h- Ja…, 

C- Ö, ää jag tänkte ju att den vanliga matte lektion som ni pratat väldigt mycket om hur ni går 

tillväga, men har ni upplägg och mål å syfte för varje lektion, så där och så?…är det ett 

långtdraget, h- det är ett längre perspektiv, C- längre ja, c- Ja, det tycker jag, herregud, h- nä 

när ja jag går, nee inte när jag kan tänka mig i månad kanske…så där alltså jag har någon… 

har en viss översikt då va så att, öö det finns ju vissa delar man vill…att man skall hantera 

under den här perioden… Våren brukar jag…ofta… lägga in trigonometri och såna här saker 

då då man kan vara ute lite mer åå göra, C- FÖRKLARA!, jätte gärna, h- Nej men att man får 

göra avståndsbedömningar å man gör siktningar å å å , C- Aa, h- å lite såna här saker, då då de 

är svårt att börja med såna saker tycker jag utan det krävs den här… att bli trygg i matten då… 

å det är inte så mycke men än då att vi gör lite labbar,… nåt år så mätte vi hastigheter här nere 

på ä ä ä trettiokilometers slingan å såna här saker, att bara lära sig triangeln som dom säger, 

för dom vet ju inte ifall det är S, E eller T men en triangel har dom lärt sig u… men vad som 

står där det har dom ingen aning om då va när dom börjar med det här va,… så det är lite gran 

med det här funktionsbegrepp som jag tycker är…ändå viktigt i slutet på dom här kurserna…, 

C. Shoo!, och vi pratade lite också om med…just med e e e…ee hur ni vilka kriterier ni 

bedömer…och , har ni nån form av dokumentera av nå ting?…, h- har vi nån slag 

dokumentation, av eleverna, C- ja eleverna, h- aaa ee inte ja, jag kan sitta ock titta ibland 

sådär ää när dom går och jag kan sitta och titta i deras böcker ää…hur dom räknar, så jag har 

ju det kravet att man måste följa kunna följa en räkning…å det en stund innan för även för att 

det en handvändning de va… för dom har ju gått den enkla, många har ju gått den enkla 

vägen, dom har ju IG så den har dom inte dokumenterat si sitt räkningsintervall å de kräver 

jag…med mer eller mindre framgång men men man får alla leden med sig, så att man kan se, 
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att man kan följa en tankegången på nåt sätt då va. Det är väl det enda då va, c- Men, men du 

menar mer att jag skriver upp att Nisse och Kalle har kommit dit att så där, C- ja, c- för min 

egen del, C- för er, både för er och eleverna, h- Ja jag vet precis var dom är, jag vet precis, Ja, 

c- Ja, det vet man ju å, h- så jag har, vad är det, jag har där sjutton å så har vi där, jag har 

tjugoåtta elever i matematik… å det är åtta timmar i veckan… a det är ja det är som jag säga 

till dom att det är att underkänna mig själv, att inte ha bättre pejling på det, när man har 

trehundra på gymnasiet…om man är mattelärare kanske, c- Så vad man gör också det är som 

jag också har tänkt att jag skall göra nu den här veckan eller nästa verkligen, då då har jag 

med mig papper och penna och går runt och pratar med en och en så här har du kommit för 

det finns ju en som nu tvingas av ekonomiska själ sluta till jul och hon är på sluttampen med 

A-kursen och då får man liksom sätta sig lite extra å se de här har du kvar och det här två 

veckor måste du göra det här, å de här vill jag att du skall ha gjort liksom för att kursen skall 

bli godkänd å så, å så går man igenom också å tittar…o öö nån som har kommit jätte kort 

fortfarande då va, så pratar vi igenom det… lite mer att…Räknar du någonsin hemma? He,he, 

det har vi ju pratat om många gånger, Men men jag gör nån slags liten avstämning… å de det 

ve gör man nån gång mitt i terminen, h- A ä dom har ju inte den pressen dock, vi vi sätter 

pressen på dom innan dom själva sätter press på sig själva, c- mm, ja, h- Å det är ju för att 

dom inte skall ä ä ä, för dom har ju misslyckats så många gånger, ä väldigt många har 

misslyckats tidigare i då dom här studierna så att… då så har vi det som en ide, okej då tar vi 

det lite lugnt, MEN det du räknar det skall du kunna. Å så försöker vi skruvar upp tempot, 

men en del gör ju inte det å å å då har dom hunnit halva kursen eller tre fjärde delar å ja… då 

har dom gjort det då, å så e det ä ä ö ö, c- Ja,…för det bygger mycket på eget ansvar här alltså, 

och vi har ju haft elever här som kommer å första året, e är ett trassel år, ä där dom kommer å 

går å vi… som kom igen nu å nu har du varit borta nu får du komma igen, kom vidare å så 

tittar vi på det, vart är du, just i matten he, he, å så kommer dom vidare. Så att…så får man ta 

det, sakta, sakta, å nästa år om dom fortsätter…så kanske dom liksom tar sig i kragen, å ja vet 

att, h- oom, att det brukar, Jo men det brukar alltid lösa sig, c- Så att så…, h- det finns en och 

annan strulpelle men även dom, c- Ja, så småningom hamnar in i det hela och även dom 

här…som inte är strulpellar men just, rädda kvinnor säger jag som generalisera liter som jag 

tycker alltid har några som är så rädda för matematikämnet…å då tar det nästan hela hösten 

innan man nästan vågar tro lite på att man kan nånting, man är man liksom fråga om var ändra 

ta-l, om man har tänkt rätt eller går det så kan man göra så här eller, å just det här att man… 

man skall förkorta så långt som möjligt…å och om man då inte förstår vad förkorta är tillslut 

så här man ju, liksom, då får man ju fel på varenda tal, man går tillbaks i facit titta för där har 
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man inte förkortat, så egentligen har man räknat rätt…fast i facit står det ju fel he,he, tänkte 

jag säga a men,, det står ju ett annat tal…som också är rätt å fast det är så mycket man tror 

inte på sin egen förmåga, så mycket är ju självförtroendet skapande…tycker jag är A och 

O,…nästan faktiskt. …C- Äää, för att jag skall gå vidare så så till själva kärnan,hur gör ni… 

Ööö rent praktiskt, när ni bedömer dom… egentligen? h- hmm, då gör vi så här, att det är två 

delar vi har i skolan, i vanliga skolan har man bara en del att du sätter betyg, och på det har 

man bedömt… av en eller annan orsak då, prov eller vad det nu kan vara. Vad vi gör Å å jag 

har ett papper här som den sedan kan få, äää det är vissa kriterier man kan fundera kring dom, 

…det är det at vi ger godkänt, … å det gör vi, e e  vad skall man säga vår subjektiva 

bedömning då utifrån det vi ser… vad dom kan under året, c- uffp! h- å det är väl ganska 

objektivt då, hä, hä , men det är ändå vi som bestämmer det va, c- umm, h- ää sen… har man 

sin godkänt, sen skall man komma in nån annan stans, å då är det det  vi kallar studieförmåga, 

förmågan att bedriva högre studier. Å studieförmågan innehåller en del saker som som, c- då 

ger man lite omdömen, inte bara i matte utan då ger man ett omdöme, h- för alla, c- för hela 

läsåret, C- okej, c- ådå är matte en liten del av de, då är vi alla lärare, h- då sitter vi alla lärare 

som har haft den eleven under dom här terminerna eller dom här åren dom har gått, ee det är 

dom som har gått i tre år, som man har kunnat följa, å egentligen är det tanken att man skall 

ge sista året men man vet ju aldrig…vi ger omdömen varje år i princip, c- hum, hum, h- dom 

kan både höja och sänka, å det är dom här punkterna som ofta tänker mot då ssh. Äää 

förmågan att organisera sina egna studier, förmågan till analysera och bearbetning av det 

stoffet dom har lä-rt sig… att använda, färdigheter…äää det här med samarbete, social 

förmåga, å att kunskaps delen i i det hela väger inte alls lika tyngt då som i en vanlig äää i ett 

vanligt skolämne men där man får ett betyg, för där har vi redan gett ett G, ä just därför vi har 

ett så speciell skolform, äää så för så ger vi det här ing sammanvägda om omdömet då va. Det 

betyder då då va att har man kommit från… gymnasiet som en del tänker då, aj katten! jag har 

funnit ett guldägg, gått ur skolan jag kan ganska så mycket, jag har VG och MVG, men jag 

har inte tillräckligt, jag har inte trettio poäng för att komma in… där och där då 

psykologutbildningen, jag tar ett år på folkhögskolan, jag kan så mycket så jag kan glida lite 

lugnt och ändå få högsta omdömet. Så visar det sig det får man inte, …för allt är ju också ett 

produktions…äää baserat, vad kunde du innan och va vad kan vi förvänta oss om du har så 

hög studieförmåga som du vill ha då kan vi förvänta oss ganska mycket av dina studier å du 

tar del av aktiv del av upplägget i olika ämnen va,…så ibland kan man hitta den här lilla ää 

medelålders damen som har gjort… enorma framsteg…på två år, ett år är väl väldigt sällan, 

men på två år har man gjort enorma framsteg… ååå börjar hantera sin studie 
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situation…ofantligt väl, men dom har inte nått i behörigheterna så högt som dom här andra 

arton- tjugo åringarna men dom dom angriper studierna tar ansvar åå dom… ser hur vi lägger 

upp det finns ett par äldre kvinnor som är oerhört kompetenta men än dom har inte lika 

mycket i ämnes teoretiska kunskaper som dom de snackar med. Så med dom är det 

betydligt… betydligtlättare att sätta Utmärkt som är vårt högsta omdöme då va….sen finns då 

en… sen har vi ju dom här samtalen om alla elever som slutar, alla lärare, vi går igenom, c- 

sen enar vi oss tillslut, för det kan ju va att på mina lektioner så är det en… stjärna men 

kanske struntar i väldigt många andra grejer eller i är helt odräglig i i så att det blir som, nån 

kanske har en fyra kanske och nån har en två å då va. Å då får man diskutera tills vi har 

bestämt oss för det… å och  å dä ligger matematik lekt a precis som ett ämne som alla de 

andra, h- X in lika mycket ungefär, c- Ja, … h- Å så har vi ju dom i fler ämnen ä än detta så 

man får bredare bild om av a det är lätt hänt i färdighetsämnen då att att…för här är det 

väldigt individualiserat va så att, sen det är lätt hänt att kanske bli bländad av av just dom 

själva kunskaperna i ämnet så att men därför är det viktigt att man har en grund som man kan 

sitta, c- Det är ju ingen, nästan, du har ju, det är ju nästan ingen som vi inte ha i ett annat 

också, h- Nä, nä, c- åt minst ånde, h- Vi har ju, Nej! precis, så att man man får en större bild 

av… så om man är en engelska lärare så har man kanske ett annat ämne också så att säga att 

man får en annan bild, c- Aa, skall vi säga att det är ganska rättvist, h- Å så har vi dom här 

äää, å så gör vi det här i två dagar så det, vi går igenom sextio- sjuttio elever som vi sätter 

omdömen om, å det tar två dar … alltså. Ja vi använder ganska mycket tid till att fundera, och 

vi har olika synpunkter å så väger man man väger man det här, mer eller mindre å så tittare vi 

exakt efter vi har gjort det,…Äää, host! Så räknar vi samman… dom här omdömena, vi sätter 

då siffror, sifferkombinationer då visar det sig att det trots allt, det, jag vet inte om det är 

inbyggt eller om det är åren men, så finns det något medeltal som är optimal då som man 

säger enligt ääää, c- två och nio, h- ja där ( h visar på ett papper som h gav till mig) nånting 

där nere, man skall ligga på två komma sju eller två komma sjuttiofem eller om man säger 

högst upp, äää å så får man avvika om det är bra eller dåligt år så får man avvika några 

procentenheter upp eller ner åå å vår skola är nog inte känt för ge speciellt… höga då, C- 

hum, h- men vi ligger nånstans där. Äää å de är det här som är… är styrmedel för att vi får 

göra det här, för det är lätt hänt att man, det går ju inflation i sånt här å man…ää ökar på dom 

där å då är det… liksom förkylt med vår verksamhet, för då kommer vi inte kunna få sätta sån 

här den den behörigheten längre, det gäller att… hålla sig på något sätt inom dom här 

ramarna, c- Å det har ju gett ganska många elever att komma in på socionom och 

socionomutbildning och lärarutbildningar å sånt som dom nog skulle haft svårt att komma in 



 61 

på annars, h- O ja, våra elever kommer till samhällsvetenskapliga studier, naturvetenskap det 

har dom ssshup! Det är ju naturvetar va men vi gör, vi har ju bara naturkunskap här, åå vi har 

ju inga laborationer i fysik och kemi å sån t här det har ju vi sagt nej till då va vi har ju 

annat…. Humanistisk samhällsvetenskaplig… instutitioner, C- Ää, är det ni som har gjort det, 

h- Nej!, c- Nej! detta är , h- detta är uppifrån, detta är folkskolerådet, c- folkskolerådet är det, 

h- det baserar sig lite, vi hade en egen tidigare som påminde lite om den här, jag vet inte om 

du kommer ihåg den, som skrevs för en himla massa års sedan, innan det här kom och den 

baseras sig liksom på den erfarenhet som man har, C- och den är statlig den här?, h- den här 

folkskolerådet är statligt, de är dom som för fördelar pengarna då och sätter upp 

regelverket…äää som jag sa vi får inte ha kursplaner…,… så gör man dom individuella 

kursplanerna, vi får säga det men, nej men man ger en ram då va…,…, C- Ja, ja, vad är 

fördelarna? Som ni kan se…med den här typen av då, blir det ju med hela skolformen, men 

också då bedömningssättet? …, h- Jag tycker att människor… en chans att jobba utan större 

press,… eller man man i i matematiken speciellt då va, man får inte den här grupperingen, 

matematikgrupperingen…, som c pratade om att dom många, det tar ett tag innan man 

kommer över den, dom flesta kommer över den, dom flesta ää ää når ää ä på två år… A-

behörighet, å den tiden finns ju inte i den vanliga skolan till ää…, att fyra till åtta till ää fyra 

till sex, c- speciellt inte på Komvux!, h- Nä, c- å dom flesta av våra elever är ändå ju så pass 

gamla så att ungdomsgymnasiet är ju liksom borta så det enda alternativet finns ju Komvux  å 

för dom eleverna så är det ju inte speciellt många av dom som man känner som vi har i 

gruppen som skulle klara… det tempot  som det är där å den lite möjlighet till… frågor och 

genomgångar och sin egen takt framför allt, med prov och sen skall man vidare å tvungen å gå 

vidare, h- så vi sprider ut det här… inlärningen under ganska lång tid… å de är de är en styrka 

tycker jag, bara att man inte behöver bli så stressad för att, det tar en stund att innan man 

kommer över den stressen också när de ser några skena iväg, å själv sitter man kvar i sin 

parantes räkning å multiplikation och inte fattar något, å så knäcker man det, c- Och att det 

ändå är fasta grupper, för det är… det är ganska inne med…Stenungsundsmodellen, skall man 

inte säga, nä men lite det här flexibelt läsande, att man skall kunna läsa i sin egen takt sägs det 

ju å så skall man komma dit å så skall det finn är det ett…ja man gå dit å å läsa när man har 

lust i princip, å få lite hjälp allmänt av dom som skall sitta där å springa omkring å… hjälpa 

alla, å så kan man välja tider själv och så kan man sätta upp sig när man är klar att göra ett 

prov å sånt. Då är, kan man säga att det är individuellt baserat också, men då missar man ju 

det hela det här att vi är ändå är som man säger fasta grupper… som får den här tryggheten att 

våga… ställa dom här dumma frågorna…ää… våga skratta snällt åt varandra, ååh, för det är 
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väldigt ofta…ä som man har den här…att man känner a fasen, ingenting går, det är ingen 

ide…å sen kan dom häva ut sig en massa grejer å sen är dom helt okoncentrerade å så tillslut 

så hör man en kvart senare Jippii! Jag klara det liksom å så kan alla börja applådera i klassen 

då bara, för man känner att, dom känner varandra så pass bra efter ett tag å gläds åt varandra 

att det är nån som fattar nånting eller kommer vidare så va, å det finns det ju, h- Å så går man 

tillsammans så hela dan , c- humm, h- oftast va man man, c- humm ja, h- Äää äää…det blir 

ofta små små familjegrupper eller trygghetsgrupper så jag ser det som små, … de de jag 

tycker jag återvänder hela, det är alltså vår styrka att göra så, c- åja, h- att vi har dom 

resurserna, eller vi lagt resurserna på… pedagogiken å inte på på administration,…, c- Och vi 

har nu en uppdragsutbildning med en väldigt liten grupp som bara är ett tiotal elever som har 

det väldigt trassligt bakom sig, …, å det är också väldigt roligt å se dom i matte, vi haft dom 

för i början skulle dom absolut inte göra nånting i matte, h- Kommunens hopplösa fall, c- Ja, 

för mig, h- som dom samlat ihop å så hoppas på nånting, c- Hum å dom skulle inte matte, -

Ånej det är aldrig i livet, jag har inte räknat ett tal och det är det värsta som finns, å det allts, i 

början skall dom absolut inte ha nån bok och dom skall inte öppna å dom skall inte räkna å 

dom sitter med sina mobiltelefoner å klickar å vägrar köpa några miniräknare även ifall man 

pratar med dom varje gång, lite sådär hopplösa, men nu har dom äntligen nu har dom börjat 

å…aa princip alla… nästan har kommit igång å även om dom inte har kommit så många sidor 

å dom går ju vidare å… ibland tänder vi ljus och har jättemysigt, alltså det är jättehärlig 

stämning där inne man skrattar å nån säger, - Nä jag måste gå ut och röka lite det går inte. Å 

så gör dom det i tio minuter å sen kommer dom in, å så kom igen nu nu tar vi tag på det nu 

sätter vi oss ett tag till å så gör dom det å så  flinar dom mot varandra lite så, det alltså…för 

dom kommer det säkert å ta, för många kommer det ta ett par år…men jag tror i princip alla 

kommer i så småningom ta sin behörighet å det är det dom behöver för att komma vidare. Ee 

det tror jag, men det är… de är ju mera, ibland kan man känna att det är mer ett socialt arbete 

än matte arbete även om mate det är matematiken vi jobbar med…men det är mycket 

samtalen…å, h- Självförtroendet, c- självförtroendet det är mycket självförtroende för dom är 

så dom…, h- det handlar mycket om attit, våra attityder också, det tycker jag att vi är enormt 

positiva he,he, c- Två killar sa här om veckan liksom, - så här mycket, å då tyckte jag inte att 

dom hade räknat jättemycke egentligen en fredagförmiddag, -så här mycke matte har jag 

aldrig räknat i hela mitt liv, säger dom va, å då har dom kanske räknat…a kommit sju 

uppgifter, men för dom är det otroligt mycke, så säger, - jag har aldrig så här mycket i matte, 

liksom Jaaa! Så va, å då har vi kommit ett steg. Å så får man hela tiden, aaa jobba på aaa, det 

är på så många nivåer, h- Ja det är lite tragiskt för jag tänker på den skolformen du skall in i, 
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man känner det att…ha såna här stora grupper som har va så så… jag hade trettio när jag hade 

en Na klass då i matte å det går inte å greppa va det finns ingen som greppar alla de de gör 

inte…jag hade kollegor som gjorde så att…drog på i helvete å så… föll åtta av så hade man 

tjugotvå i matte å det gick ju fint men, å å dom åtta som blir kvar, c- dom får vi, h- dom får vi 

i bästa fall kanske vi får dom eller så så ser vi dom aldrig mer  åå i den här världen då va….På 

något sätt så så… a resursfördelningar, … det skall går riktigt back och pipan för att man skall 

få dom riktiga resurserna, som dom här ungdomarna…en tredje chans eller vad det nu blir va, 

C- Det blir jättemycket dyrare också, c- va sa du att? C- det blir ju så mycket dyrare i 

slutändan och, c- Ja, h- Ja, jag är så fascinerad över det här det att man kan inte kan se den 

vanliga skolans styrka då va, c- hum ja, h- å det är knepigt för vi har hur mycket ansökningar 

som helst till våra linjer, av dom som just har tagit studenten, just gått ut grundskolan eller 

gymnasiet så söker dom hit för att göra ett fjärde år… å vadå, c- Å det försöker vi ta om man 

säger, lite så sämst utbildad äldst först det blir inte alltid riktigt så, men men vi försöker gör så 

att det är dom, h- nej men i princip alltid så, c- som blir först, det är därför det blir princip A 

matte som är de n viktigast å så B då, bygger på, h- plus att det blir roligare att det blir den här 

vuxenundervisningen. För skillnaden är när man kommer precis och är trött å misslyckats när 

man är nitton så är man inte så studie motiverad ändå, mamma å pappa kanske tycker att man 

borde ta tag i det, men själv kanske man inte… . Å det är också en resursfråga…., C- finns det 

då några nackdelar med detta? Som ni se, c- Just i matten?, C- Ja, i bedömningen å och i…, h- 

A jag tycker vi ventilerar det hela ganska ju vi e, dom flesta av oss som har jobbat här, c 

tillhör ju faktiskt dom yngsta…sju år har hon vart här och det är faktiskt en ganska lång tid…å 

å å vi känner ju varandras bedömnings sätt då va att som vi, å dessutom är vi inne på 

varandras lektioner så vi jobbar väldigt tätt på varandra, vi känner varandra som pedag, c- 

humm, h- inte som kolleger som man gör på en vanlig utan vi jobbar i klassrummet 

tillsammans, så att vi ser varandra som pedagoger. Å det är en styrka, så det… man litar ju på 

varandras omdöme… å det finns alltid dom här eleverna som man, som smickrar mer eller 

mindre va, ää man har olika bilder av olika elever men… just därför  vi vi är nästan minst fyra 

på varje elev som skall ge…fyra- fem på varje elev, c- Å även när det gäller matten så 

resonerar vi på det är ju alltid så man kan rådfråga å säga den här alltså jag vet inte…hur skall 

vi göra med henne eller honom dom har ju faktiskt det här kvar å så kanske vi säger, å har 

klart alla andraämnen å nu är det bara en och halv månad kvar, så kan man diskutera fram 

någonting att man pratar med elever, vi… liksom enar oss om någonting att det här är absolut 

minimum som han eller hon måste klara av, vi vet att det här har han gjort, men det här måste 

han ha hunnit med å så får man resonera fram. Å då känns det väldigt skönt att man kan, att 
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man vet att man kan resonera fram å så kan man känna Nej! det är omöjligt, han har strulat 

bort det här året just i matte å så är det då eller, h- Eller, c- att det finns en möjlighet att ä att 

antingen läsa en termin till, utan man kan arbeta just med matte för vi har en matte natur 

termin på hösten, men eller att man känner det finns en möjlighet om man lägger på ett kol 

och kan kanske till och med kanske…ja sitta på eftermiddagarna extra eller nåt så vi ser att 

han eller hon har jobbat igenom detta så finns det en chans, å så. Å då är det väldigt skönt att 

man kan diskutera det så att man inte sitter ensam, vilket man ofta gör annars som matte 

lärare…har bedömningen, annars har man ju testerna då men det har ju inte vi…utan då får ju 

vi verkligen subjektivt se… finns det nån möjlighet å kan vi göra det med gott samvete… å 

visst sjutton kan vi nån gång ha släppt igenom om nån, man ser negativt som vi känner att jö 

kanske han fick för lätt… eller va vi för hårda eller nåt ting, men jag menar det är ändå 

subjektivt, att vi bedömning, men jag tycker så mycket som vi resonerar och pratar både med 

eleverna och varandra så tror jag att det mesta blir ganska rättvist på det hela…Åå man kan 

med gott samvete skicka dom vidare, å det märker vi ju det är många som kommer tillbaks 

och det är många kommer ju vidare på K utbildningar eller högskoleutbildningar av olika 

slag, ganska mycket lärare och socionomer faktiskt blir det he he, h- Mattelärare fick vi en, c 

en mattelärare ja, å då har dom fått sin B- matte för att komma vidare dit till slut, humm, h- 

Nej det är en styrka, de de e styrkan är de små grupperna tycker jag, det lilla kollegiet också, 

vi är tolv tretton lärare är vi nåt sånt där som driver dom här allmänna linjerna, sen har vi ju 

alla de andra äää som mer eller mindre är dom så att… vi känner alla ganska väl. Litar på 

varandra mycket informella tillväga vad skall man säga kanaler… mycket möten har vi… 

samtal…, c- jag håller med, h- a aa, c- Ja jag tänkte precis säga at man börjar bli trööt i 

huvudet. 

Slut på intervjun. 
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Bilaga 2 

 

Intervju nummer 2 

Beskriv din arbetsplats och dina ämnen  

f- Ja, Öö a det är ju en… jobbar under naturvetenskapliga ämnen eller naturvetenskaps 

programmet…på K då så som är en… stor skola i H, tolv tretton hundra elever äää ja vad är 

det du är ute efter där, liksom va då beskriva skolan eller, C- bara lite så att man bakgrund på 

vad det är för skola du jobbar på och, f- Ja, vad skall jag säga, det är en traditionsrik skola 

med… ganska goda anor när det gäller tekniska utbildning framför allt åå å det märks väl i 

många fall tycker jag i just i ämnen som också är traditionella att det finns en ganska inmurat 

ää… samarbete eller ä syn på saker å ting på nåt sätt i väggarna det känns så liksom, det var 

ganska lätt att komma in å få god å… bra syn på vad som ja kriterier å kursplaner sånt känns 

det som, de är svåra i ämnen som Data… tycker jag då. Där man mer utlämnar sig själv och är 

mer solo… på nåt sätt, C- okej, ööm! För ämnet matematik, hur ser kursplanen ut?, f- För 

ämnet matematik, C- det som du delar, kursplanen som du har, f- Aaa, alltså min ää, jag har 

ingen kursplan annan än skolverkets ää så va, så åå den kan jag inte i huvudet he, he, det kan 

jag lova… Ää så för det ja menar matematik är ju…ss fyra kurser, plus lite tillval å grejer å 

då., C- fall vi tar A och, f- vilka delar som ingår menar du eller va då eller, C- det är ju så att 

man, skolorna själva lägger ju upp… upplägget på hur kursen skall bedrivas, f- Jaa, det skall 

vi väl inte säga att dom gör, dom ska kanske göra det, C- ska göra det, okej, sen att det de, och 

så då blir frågan om ni har en egen kursplan, f- Vi har ingen egen lokal kursplan i matematik, 

C- ingenting, f- som jag har sett, nej det har vi inte, C- nej , f- Vi har i fysiken lite mer så att 

för där har vi mer behov av det än men i matten har vi det inte, C- humm, så blir det 

självklart, hmm, har du hur är dina tankar kring… kursplansupplägg?…,f- Alltså jag vet inte 

det känns som att i matte, alltså… i dag är staten, man talar väldigt mycket om, talar sig 

varma om de nationella proven så det är vår upplevelse så och vi upplever att dom är positiva 

för dom ger ju en en gemensam syn på liksom utbildningen å en bedömningsgrund som är 

rättvis, då gör man också så att undervisningen utgår lite från att få med dom delarna som 

ingår i ää på det nationella provet på något sätt, och ää… de också så att böckerna skiljer sig 

inte åt innehållsmässigt särskilt mycket, däremot i fysik.. å data skall vi inte ens prata om det 

skiljer det sig gigantiskt mycket åt men i matematiken är det inte riktigt samma skillnad i 

kvalitetsmässigt då tror jag, C- okej, f- Så där… ä alltså kursplanerna…det känns som att det 

har kastat dom har ändrat rätt så mycket med kurserna men böckerna reagerar så snabbt, det är 

så stort matematik som ämne så det satsas rätt så mycket pengar på böcker på det tror så så att 
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det ändringarna slår igenom direkt i böcker å sån t så det känns inte som att, jag har aldrig 

upplevt problem att veta vad jag skall gå igenom i matte än å liksom allt har stämt överens å 

så, diskussioner har aldrig funnit där heller, som jag har varit med i alla fall…, C- ööö gå 

vidare på det, har ni då egna uppsatta mål på…öö upplägget men nu har ni inte egna 

kursplaner, f- Nej, C- men har ni specifika mål som ni har tänkt gå igenom under terminens 

gång liksom så,…. , f- Och igen så har vi inte det i matematik, ää haft någon gemensam 

diskussion om vissa saker skall… ja typ, i fysiken har vi det lite lättare kanske hur man skall 

säga det dom här bitarna där ingår sånt å vår tolkning av det hela å det här kan man typ å så 

va, men matten har vi det inte så utan… det är egentligen boken…som gäller för boken svarar 

så väl mot vad vi upplever kursplanerna ä på Sverige ää skolverket och vad dom säger 

centrala pro, dom som håller gör prov på de nation på med nationella va. Det de går ihop så 

bra…så att det känns inte att det finns nåra, … behovet finns inte riktigt i den meningen, har 

jag inte upplevt, jag har inte funderat riktigt på om jag skall vara ärlig så, för det har alltid 

funkat, C- hum. Öm, ni säger att ni använder er av skolverkets…ööö, f- kursplaner, kan man 

säga, C- kursplaner å mål, f- humm. C- Ää, har ni egna bedömningskriterier på…när ni skall 

sätta betyg och eller använder ni då… där också det som står i skolverkets…, f- hum, idag är 

det så, det finns så alltså…alltså de nationella provs uppgifterna är otroligt väl 

utprövade…dom är antagligen bästa uppgifterna som finns, kvalitetsmässigt om det nu… 

menar för det är ju…dom som är vara vid det å det är många som använder dom, så dom 

ligger bra…poäng, a så där nationella provet är ett bra gränsvärde för det, men många andra 

uppgifter…, vi har skivor med uppgifter sånt som är graderade å många av dom kanske är 

gamla såna här provs uppgifter eller nåt annat, se det känns som man har väldigt mycket just 

när man bara tittar på prov nu…så har man väldigt mycket alltså graderingar å sånt, äää med 

sig. Å man upplever…juuä ä det finns liksom så vi har inga lokalt så…till den där utan vi 

har…oä tillgång till mycket uppgifter, sen…, sen är det ju klart våra MVG där är det ju en 

liten annan typ av, det går inte att titta många poäng man fick på den uppgiften, det är hur 

man löser saker å ting va, så det där… där får man själv kanske då…bedöma till viss del…, 

men åter igen så upplever jag inte som något problem i matematiken, matematiken är relativt 

lätt å klara av…betygssättningen faktiskt. Utan den här hjälpen, jag vet inte om den hade 

hjälpt, oftast är det luddigt…, C- okej. Ööö, vi går vidare lite. På vilket sätt bedriver du din 

undervisning?…, f- Ja, nu undervisar jag nästan bara i data, he! Ssh, Så det är, nu menar du i 

matematik då va. C- I matematik, men visst kan man få in data lite grann också, det är ju ändå 

viss…, f- Jao men, det det är stor skillnad för i, nej det är ändå stor skillnad för data e enormt 

mer självstudie…ahhr för du kan inte lära dig å se vad läraren gör, det tror jag inte fem öre på 
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i data för att, de är e ofta ee logig är svårt och den som skriver kod åå sånt skriver mycket 

snabbare än den som tittar och kan uppfatta å sånt, så det det går inte, men nu u i matte så säg 

att för jag tycker att A och O är matematik… är att dom…skall få möjligheten att få en 

förståelse som ligger utanför baras kunna använda formler å sånt, det äääää alltid man 

kommer dit öö…alls eller mer till en liten del eller som, som dom flesta som lyckas i matte till 

en viss del då va…,som jag själv ibland antar jag….så men. Ööö får jag möjligheten vill jag 

gärna jobba med förståelse så att ää försöka resonera kring… äää begreppen å sån så mycket 

som möjligt ååå få dom att se… matte A  är ju viktigt liksom, där är ju grunderna ju å får man 

å inse att grunderna är egentligen det här man behöver förstå ordentligt, det andra är en 

påbyggnad,  det är ju självklart intressant men alltså med den meningen att de… det bygger 

mycket, mycket bygger på varandra va… å sånt faktiskt som begreppen kommer igen bara i 

annorlunda form lite svårare å sånt, så så jag försöker nog jobba så att matte, grunderna är 

viktiga å att förstå matematiken. Men samtidigt hade jag en fordonsklass…å jag tyckte väl 

inte riktigt jag kan jobba på det sättet där utan där handlar det om att lägga nivån så dom 

svaga skall klara sig å dom svagaste är ju inte intresserad att lyssna, tyvärr. …så att jag vet 

inte riktigt, jag har bara haft det en gång så jag vet inte riktigt hur jag skall göra där…, C- Ää, 

använder du dig av någon speci…fik pedagogik, eller?, f- Njä! Aaa, alltså förhoppningsvis 

jobbar man väl lite problembaserat men inte fullt ut å jag har laborerat lite jag har gjort lite 

arbete men såna grejer ingår i nån kurs också va så… men min… äää vad jag har liksom lärt 

mig hur natur, ää naturelever vill jobba så att är det att dom vill sitta å räkna mycket å så, 

eftersom dom tycker dom är effektiva å slipper räkna hemma. , C- Å då kommer vi lite in på 

nästa fråga ju att då, om du lite snabbt kan beskriva en helt vanlig matematiklektion, öö va du 

har för upplägg, syfte, mål, vision med den? , f- uhmm!, A okej, vi tar, då skippar vi en ren 

räknelektion för dom dyker ju upp ibland när det kanske har varit mycke genomgång… ää. 

Syftet är ju de är lite som vi sa innan att det kan ju va att öö att man skall gå igenom nåt 

avgränsande kapitel liksom som som första gången dom stöter på räta linjen sån här då va, det 

ligger nåt sån här då jag vet inte, … man diskuterar den…i matte A är det kanske inte men, 

det här med lutning å sånt då då är det svårt att jobba med förståelse…ää men då djupare 

förståelse därför man går knappt in på det, så att ee är man på den nivån så får man sö liksom 

knyta an det lilla nya dom får med det gamla då på nått sätt för då, man tar såna korta steg i 

början där tycker jag, mä när man ska, sen när… när det gäller matte C och D där har man 

mycket större där är ju förhoppningen… att ge dom en röd tråd på att kanske den lektionen till 

tio lektioner senare så att där är mycket återknytning tycker jag, det är… syftet är att hela 

tiden få med dom hitta den här röda tråden på nåt sätt, sen när det gäller just när man kommer 
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i C och D. Annars så e det ganska så mycket , liksom: Visa, försöka att få dom att få 

resonemangen, å få dom att öva, för att…förstå sig på när dom övar i så fall ofta, dom måste 

själv få göra saker va, det tror jag när det inte är för försvåra saker så går jag jobbar på det 

sättet…är det krångliga saker så… måste man binda ihop flera lektioner på… för vissa lossnar 

det efter fem lektioner vissa ser det efter tio vissa kanske inte ser det för än fem år efter 

gymnasiet å så va, men man måste återknyta hela tiden tro jag. … , C- Öööö. Vilka olika 

former använder du dig av… för att dokumentera elevernas kunskapsprestationer?…, f- 

Äääää a, proven är ju då självklart ett sätt va, C- det är skriftliga du pratar om då, f- Ja 

skriftliga precis, ömm, jag… självklart får man en uppfattning vad folk kan men… jag vill ju 

inte gå efter lektioner, alltså man kan säga så här dom elever som visar m en förmåga till att 

lösa… problem på lektionerna dom kommer man ihåg å å man ser MVG kvalitéer hos folk å 

sånt, den sitter ju där ( intervjuperson pekar på sitt huvud) uppe i huvudet va så den 

dokumenterar jag inte någon annanstans… me-n den visar sig nittionio procent av fallen på 

prov också så det spelar igen roll ju…så att, där emot är jag väldigt rädd på att ta liksom om 

dom jobbat bra eller dåligt på en lektion liksom de, de står inget om det i våra betygskriterier 

va, det speglar däremot kanske av sig hur väl dom lyckas å då va, det hoppas jag för att öö… 

jag har ingen rätt att sätta lägre betyg för att dom inte har gjort mer än fem uppgifter på en 

lektion…, likväl så kan jag inte heller om det är nån som är väldigt frågvis bara för dom inte 

förstår så skall den personen inte få ett sämre betygsläge för det, det är ju dubbel bestraffning 

e så fall samt, så självklart spelar…absolut ingen roll om dom mycket eller lite eller kan lite 

eller mycket på lektionerna i den meningen, det är positivt om dom visar att dom kan saker, 

det är ju alltid. Så min dokumentation är ju proven då plus eventuella laborationer eller extra 

uppgifter eller du vet, vad man nu gör. Så det kan dyka upp udda saker en gång per år så va 

som inte så regelbundet då, C- nej ne, f- så, men alltså äää vad dom kan i slutet av kursen är 

det fundamentala. Det är inget snack om det, C- hum, H-hur många prov har du per termin per 

kurs om man säger så?, f- Hundra poängskurs… tre prov plus det nationella… ungefär, tre 

eller fyra och jag försöker, ja alltså gör att jag lägger det snäppet svårare än det nationella 

ända fram till det… nationella då, så att dom… skriver bättre än hela tiden, så att dom liksom 

manas till att bli snäppet bättre hela tiden, så dels är det faktiskt så att det lättare att man kan 

betygsätta också, jag kan alltid göra en positiv bedömning… så att så det finns ju många 

tankar med men framförallt är det nog för att det skall sporras till ja! Prestera bättre sen blir 

det en belöning när allt går ganska bra sista provet då, å det stämmer till…e e till nittio 

procent av fallen så skriver dom på de, nittiofem procent av fallen skriver dom betyget på det 

betyget dom får, eftersom det är det betyget dom har skrivet på tidigare. Eller då snäpper 
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bättre om allt är som det ska. …, C- Öö, a det är ju vad min nästa fråga handlar om, ö… men 

du går efter dom proven du haft, de e där du sätter betyget och bedömer dom efter…proven?, 

f- efter dom proven jag haft och nationella proven, men man det finns ju hela tiden alltså 

andra saker som är svårt att säga, liksom ja har jag det finns ju, men ett läxförhör får ju 

självklart inte, ja menar, det får ju inte ha mer än nån procents… inverkan på betyget, tycker 

jag ja, det är ju inte, det får ju ju, bara för att man skall vara tjurig för inte läsa läxan så kan 

jag inte låta det betyda sjuttio procent av betyget va, men det finns ju andra saker man kan 

göra…och gör då alltså, man har rapporter, man har undersökningar i statistik å så där så det 

finns fler betygsunderlag än proven självklart men det kan man räkna som prov också vad det 

nu är för något, labbrapport å allting då. …., C- Vad ser du för fördelar med att använda…det 

här, det här typen av betyg och bedömningssätt?, f-  Jag vet inte vad alternativet skulle va… 

faktiskt, inte i matematik…öö du menar att använda prov som betygsunderlag, C- ja, det är ju 

så att det så som bedömningssättet går, för ni använder er av skolverkets då, som dom har 

satta på det sättet, f- A, vad menar du? Alltså alla verktyg till jag har att sätta betyg, du menar 

var jag tycker fördelar med dom, C- ja, med detta sättet där man har Godkänt, Väl godkänt 

och Mycket väl godkänt, F- Aha! Du menar från att inte bara att jag har mina prov, utan du 

menar betygsgränserna som finns å sån å jämfört hur det var tidigare å sånt tex. , okej hrrm, 

jag gick ju i det andra det som var det relativa betygssystemet å det var… lätt å räkna på å 

sånt men möjligtvis, fast det är väl inte mycket svårare att räkna på det här nu va det inte värt 

ett, två, tre, fyra och fem, utan tio, femton å tjugo då nåt istället. Men jag vet det, det var 

orättvis det andra för att… du kunde ju alltså jämföras väldigt mycket med dina 

klasskamrater…å inte så mycket med dom andra, … så jag tycker grund, det är mer 

demokratiskt tanke på dagens betygsystem, nackdelen är att de kräver a så ää att det är 

kursmål som är skrivna… aja på ett å samma ställe, skolverket då. Och det talar emot fler 

betygssteg… för att… liksom formulera sju olika betygssteg uh, ä, men dom är ju luddiga 

som dom är nu, dom lär ju inte bli bättre sen. … Å dom blir bara luddigare, för dom vill ju 

styra lite, så det betyder att makten förflyttas ut igen, demokratin försvinner det hela lite så 

att…, men hur skall man göra… jag tror att betygen inte får betyda så mycket i framtiden va, 

för mig har det aldrig varit viktigt med betygen i den meningen så att jag har inte tänkt på det 

så mycket så, å jag försöker säga till eleverna att…det inte är så viktigt heller, men det är inte alltid 

så lätt när dom skall bli läkare, hi, hi. Så att… okej! betygsystemet funkar bra… tycker jag 

äää för det är demokratiskt i grund å botten det tror jag, det underlaget vi har med kursmål å 

sånt mmmm, luddiga! Data skall vi inte ens prata om äää för det är olika program, olika 

programmeringsprogram har… allt så …ää programmeringsspråk har alltså samma kursmål, 
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det går inte ens ta upp innehållet i kursen, kursbeskrivningen stämmer ju inte ens, det går ju 

inta att göra samma saker i dom, du kan ju inte ta upp samma begrepp å sånt, så att de… de är 

liksom en ja öö man kan ju bara skratta åt det nästan egentligen, så det är skitsvårt där men i 

matematik å fysik… helt okej!… men framför så är det traditionen som är sån stor ää dom här 

nationella proven å all tradition som finns e e är så stor hjälp tycker jag…, C- fffh ö, Några 

nackdelar då ?…,f- ää Det är att G spänner över så väldigt mycket, man kanske blir snällare 

för MVG också det betygssätts,… men det har inte med betygssystemet i sig, utan med 

intagnings…ää systemet å göra snarare kanske då… å att man får tenta upp sina betyg eller att 

på komvux också. Så att nackdelar få steg är nackdel trotsallt det är det ju men jag vet inte hur 

man skall få med båda delarna… så att det inte är luddiga kursmål å å allt det där men. … hhs, 

Nej, ja ja  ja skulle nog säga att jag trivs bättre med det här systemet än det andra som jag gick 

på själv, … det gör jag, å å det som jag tycker det inte är några problem jag jobbar inte i mot 

kursmålen så ofta nu längre i matte å fysik va, för att alltså behovet finns ju inte där men i 

data gör jag det, när sätter betyg i data så sitter jag väldigt ofta å tittar mot det så liksom har 

dom uppfyllt då framför allt när jag går igenom kursen så att försöker få med det som skall stå 

där va, … för det andra är en vana de det sitter där va, det behövs inte. …, C- Ööö, känner du dig 

pressad att undervisa på ett speciellt, f- Nej, C- sätt på grund av att… det ser ut som det gör, f- 

Alltså Nej, nej, det gör jag inte, jag tycker att vi är väldigt fria här på K så att…hhhs, vi är inte 

styrda alls så…lärare eller alltså ja jag bestämmer hur jag skall tolka målen å det är ju min 

rättighet som lärare kanske å då sen är det ju då min skyldighet att ä… lära på ett sätt klart 

som är bra åå,  det är min rektors skyldighet hö, hö, att se till att jag gör det då också. Men vi 

är inte särskilt styrda här på skolan å så, men vi har inte haft så många besök eller rektorer 

som… å så va men, … dom får väl höra om det blir klagomål för att så va, …Jag känner mig 

inte styrd ää särskilt mycket det kan jag säga, det gör jag inte…, 
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Bilaga 3 

 

Intervju nummer 3  

Beskriv din arbetsplats och dina ämnen 

Jag har ju matte å fysik, å dom är ju rätt så närbesläktade så att ofta är det så att eleverna är 

dom duktiga i matte så är dom samtidigt duktiga i fysik, för att ää vi använder matten väldigt 

mycke i fysiken så kan man sin matte så kan man ofta sin fysik om då ööö…, införstådd med 

dom fys, fysikaliska äää sambanden så att säga, det tycker jag, de det följs åt väldigt… väl, å 

det har det alltid gjort tycker jag. …, C- Hur ser kursplanen ut för ämnet matematik här på 

skolan?…, j- Nu förstår jag inte riktigt vad du menar?…, C- ööö den äm hur kursplanen är 

uppbyggd här på skolan… för matematik så att säga, vad som ingår hur ni skall gå till väga, j- 

Ja, det styr de de de är helt å hållet som vi får uppifrån så att säga, vi bestämmer inte nånting 

själv när det gäller matte, i fysiken så gör vi det där talar vi om det skall vi läsa här å det skall 

vi göra här, det har vi lite internt, ä där för att vi kan välja i fysiken vilka ööäähr uppgifter 

som skall vara med på proven när vi får dom nationella proven, det kan vi där emot inte i 

matten så i matten är vi ee e hel styrda… utav de nationella proven, å dom följer vi dom och 

ja, så dä där är vi helt styrda i matten vi har inte mycket att säga till om där… faktiskt. Utom 

det styrs uppifrån…, C- Åå då bli det nästa fråga…, genom att ni inte har en kursplan eller 

egen lokal kursplan äää… kan du säga något om dom bakomliggande tankarna till upplägget 

på kursen eller …, j- Aaashh…, det arrkh ibland exem, kan man säga sig så bygger saker å 

ting på varandra äää man kan väl säga att inte helt å hållet ibland så vi hade nu nation, vad 

heter det…öppet hus. Å då hade vi uppe affischer, å då hade vi satt upp dom här kursplanerna 

å att, att matte A läser du å så sen då matte B det bygger på matte A, matte A, matte mmm sen 

matte C bygger på matte, aaash lite grann bygger de på varandra men mycket är väldigt nytt å 

man tycker sen till exempel från matte B till matte C så tycker jag det inte bygger på varandra 

direkt, derivata ja, ja, ja, man får kunna multiplikationstabellen men… ää jag tycker det 

bygger så väldigt mycket på varandra å å när man kommer till, kommer till matte E, så e är 

det nästan helt fristående ju… mycket, differens ja det är klart att grundläggande får man ju 

kunna grund så klar men inte så att det bygger så väldigt mycket på varandra, tycker, hä, hä 

man skulle kunna hoppa direkt å göra matte E… många gånger. …, C- äää för äää upplägget 

och kursplanen vad har ni för uppsatta mål att eleverna skall klara av eller ha gjort? …, j- Jag 

kan det inte så här säga det rent ut utan det de de det får jag gå å titta på i mina papper jag kan 

inte de jag kan inte det utantill utan det… det finns såna här klyschor… men dom dom har jag 

liksom aldrig lärt mig utan jag vet jag jag vet vad av erfarenhet efter tjugofem, alla dessa år 
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jag vet vad dom bör kunna, för att målet är, nu är inte det, målet är det nationella provet att 

dom skall klara det å de e ju de strävar mot sen inte själva skriv, provet så där rasande viktigt 

kanske, men det talar om har jag satt rätt betyg, hä, hä, har jag läst rätt osv. och osv. så att de e 

styr oss väldigt mycket när det gäller matten faktiskt gör de det skall jag säga, för det talar om 

-har jag gjort rätt…, C- äää. Då går vi, ää ni följer då alltså att ni styrs av dom nationella 

proverna, j- Ja, C- Är det va använder ni er det som bedömningskriterier då?, j- A Ja! Det 

brukar väl säga det ja, och har jag satt rätt betyg, har jag legat på rätt nivå… så skall vi säga, 

det är det vi använder det till sen räknas det också som, jag jag tycker att det räknas mer än ett 

vanligt tenta, för det är ju ett prov på hela kursen så att säga, sen är det klart att jag räknar den 

lite mer än ett vanligt tenta som jag haft. För den är ju vetenskapligt gjord den är jo väldigt 

minutiöst utstuderad… vi har till och med egna lärare med å som sätter ihop dom här 

proven…, C- på vilket sätt bedriver du din egna undervisning i matematik?, j- Ööö…, jag 

låter eleverna jag tycker matematik är mängd träning, jag låter dom ö öva väldigt mycket 

själva, jag går igenom…jaa jag går igenom i början av varje lektion något men jag tar inte 

halva lektionen för att gå igenom något på tavlan utan jag gör det koncist, snabbt jag kan å sen 

får dom öva och så går jag runt och individualiserar… hela tiden… så det är rätt så jobbigt för 

mig… jag har jag får cirkulera i klassrummet så att en mattelektion är ingen… sinekur utan 

det är ett väldigt jobb att cirkulera runt, jag vet inte om jag gör rätt men jag tycker, dom vill 

öva.. å jag tycker det att… mer övning ju duktigare blir man i matte …, C- vilka olika former 

använder du dig av att dokumentera elevernas kunskapsprestationer?, j- Jag…som jag sagt så 

går jag runt, det registrerar jag när jag är runt även om dom jag talar ju inte om det att dom 

frågar då, det är inte så jag registrerar utan jag registrerar då at vad dom sysslar med inte att 

dom frågar ofta, det gör jag inte utan vad dom gör, vad det e dom håller på med för varje gång 

jag e hos dom ,så registrera jag detta plus då ö skrivningar lite tätt, rätt tätt lagom de är vad 

jag kör med., C- Hur många prov har du ungefär?, j- Jaa, vet inte tre per termin plus då, ja tre 

per termin har jag då, det räcker tycker jag. … långt uppehåll …, C- Kan du beskriva lite hur 

du går tillväga när du bedömer en elev?…, j- Ja, det är väl det här matematiska tankegången 

man man kan sära på eleverna äää det finns ju en del elever som vill…som som är så 

mekaniska…å de de de det försöker jag registrera om det är det mekaniska, ge mig en formel 

så jag kan räkna ut eller det är lite eftertanke i det…å det brukar jag registrera just, och ää sen 

så är jag själv inte så… kommer med smarta lösningar de de de e inte jag jag är inte lagd åt 

det hållet, men där emot finns det då elever som är väldigt så där smar med smart å det 

registrerar jag också för jag tycker jag är lite avundsjuk på dom ,hä, hä, hä, de det tjänar dom 

på att va det å då då dom tänker på ett sätt som imponerar på mig å de de ger jag dom… 
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poäng för så att säga., C- Ä, har du några skrivna kriterier som du äää, j- Nej och, nej,… det 

är bara erfarenheten jag kör med nu…, C- Ööö, då använder ni er helt och hållet dom 

dokument som skolverket har skrivit ut som grund till detta, eller är det helt egna, j- nja, jag 

vet inte det jag skolverkets har jag inte så mycket nytta av…, C- Ööö, dom betygen ni 

använder av nu G,. VG och MVG…, vad ser du för fördelar med att använda sig av ett sånt 

här system?…,j- Jag ser inga fördelar!… Jag tycker det är för få gränser faktiskt…jag tyckte 

att ett till fem var suveränt… absoluta betyg inga inte dom relativa utan vi hade något år när 

vi hade… kunskapsbetyg ett till fem, jag tror det var ett eller två år vi hade det, det var 

perfekt… De här ja va de en en som ligg, ligger på G ö ö ö vad skall vi säga ett svagt G å 

svagt VG det är liksom gränserna där å å å det kan skilja väldigt mycket på kunskaper på en 

ett G och ett VG de är väldig mycket stor spridning på kunskaperna där…lite orättvis tycker 

jag det är. ,C- Känner du dig då pressad att undervisa på ett speciellt sätt för att äää på grund 

av det sättet som man har betyg?, j- Nej! ö nej nenej, det gör jag inte öö men jag kan väl säga 

det att jag friar hellre än falla när det är dom här betygssättningarna de det kan jag säga det 

gör jag… inte som grundskolan gör men, hä, hä, hä, som gör såna här glädje G: n som man 

märker när man har yrkeslinjerna, där är det många glädje G: n… 
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Bilaga 4 

 

Intervju nummer 4 

Beskriv din arbetsplats och dina ämnen 

i- Ja eftersom jag bara har matematik så… så är jag är jag, jobbar jag inte på någon instutition 

eller så ä… det började med att vi hade arbetsrum inne i stora byggnaden ää… det trivdes jag 

väldigt bra med, man hade kontakt med kollegor å sånt i lärarrummet som ligger alldeles 

bredvid äää… sen så blev det ju trångt i dom här arbetsrummen å det behövdes större lokaler 

både vad det gällde salar ää… och dom här arbetsrummen… så då hämnade jag ju här ute i… 

paviljongen som det heter. Men nu är det dags för flytt igen, nu skall paviljongen bort, å det är 

väl ekonomiska… ä anledningar. Ä och vi är på väg in i huvudbyggnaden igen, det tycker jag 

skall bli väldigt skönt. Man slipper gå ut i regnet när det öser ner när man skall gå till 

lektioner å så vidare så det tycker jag. …, C- Öm, hur ser eran kursplan ut för ämnet 

matematik? … lång tyssnad…, i- Ja du får förtydligar lite, he, he, C- Ö jo om ni har en lokal 

kursplan för som ni har lagt upp öö, i- Alltså vi… vi jobbar ju i arbetslag å vi har… bra 

kontakt med varandra i och med att vi delar arbetsrum… ää… jaa så att vi… (kort paus i 

intervjun) i- ä vad gäller arbetsplan och vi har ju en sådan och vi har ju arbetat om den med 

jämna mellanrum… tyvärr är det så att man inte läser så mycket i den eller tittar inte i den… 

tyvärr, man kör på i gamla fotspår, men vad som gäller förändringar å sådant i undervisningen 

så har vi ju som sagt god kontakt i och med att vi, vi har flera mattelärare som har samma 

arbetsrum…, C- Öö, har ni några specifika uppsatta mål med erat upplägg äää, krav äää till 

exempel vad eleverna ska… klara av å så vidare? i- Det finns ju vissa grundläggande saker 

som man tycker att man skall kunna i alla fall för högre betyg, men när det gäller Godkänt 

eleverna så kan man vara lite… lite mildare i bedömning när det gäller utförande å att man 

skriver va vad man gör med text ä och… mmm… alltså man får bedöma från fall till fall, å 

jag jobbar mycket med flexibelt lärande ä och där har man egentligen bara… proven att utgå 

ifrån… ää, å där… gör jag ju proven lite svårare då för att man skall kunna skilja dom åt…, å 

dom eleverna känner mig inte så väl, vi har kontakt men… via dator då…när när det gäller 

väldigt många av dom… ää, en del kommer ju hit också naturligtvis men många känner mig 

inte till utseende. …, C- Aa nu de här bedömningskraven… vad grundar du dom på? Har ni 

något skrivet eller är det du som själv känner av det du?, i- Det är ju mycket de att man känner 

av, men så har man ju mål och riktlinjer från skolverket som man får titta på också, å dom är 

ju detaljerade…, C- nu gick vi in på min nästa fråga de är: då använder ni er av de kriterier 

som skolverket har för dom, som grund till, i- Ja, det kan man säga ja, hmm, C- skulle du 
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kunna beskriva lite vad flexibelt lärande är, när du tog upp det så här bara? I- Hmm, det 

innebär att man bestämmer ganska mycket över sin… utbildning, man man bestämmer då hur 

lång tid man vill lägga ner… på studierna man kanske bli färdig efter tre månader, man 

kanske vill vara tidigare eller senare, man kan man lägger upp en egen studieplan… i början 

av terminen…ää och då har man möjligheten att välja om man vill läsa på en termin eller på 

två terminer… Å då brukar jag träffa eleverna… en och en och prata med dom om lite 

allmänna saker också, först har vi ett upprop… där alla kommer och man ger en del 

information men det är ganska mycket information så att man får upprepa då det, ådet gör jag 

när vi lägger upp studieplanen. Sen är det väldigt viktigt att man följer sin studieplan, å gör 

man inte det så kan man bli utskriven, man får en varning… sen blir man utskriven 

retroaktivt… Äää eller att man skriver om, det kommer ens om en annan typ av prov. Å där är 

då… vissa tider… som man har prov tillfällena de och de är ju då på tisdagar varje vecka och 

sen… ä just för flex eleverna är det fyra kvällstider under terminen. …, C- Öö, men du har 

vanliga kurser också i matematik?, i- Jag har vanlig kurs också ja, …, C- På vilket sätt 

bedriver du din undervisning?, i- Mm ää när det gäller flex elever då så … så erbjuds dom ju 

förläsningar och räknestuga, men det är inget som är obligatoriskt utan man kan komma om 

man vill. Om man känner att man behöver det, tyvärr är det många som inte känner sig 

själv… som borde komma på å få hjälp, men inte kommer… å det är lite tråkigt vi har ju 

försökt lösa det på olika sätt… många väljer ju flex för att man har arbete på dan eller man 

passar barn eller att andra anledningar…öö… vi har diskuterat mycket om hur man skall göra 

för att lägga upp det här.(…) men vi har inte lyckats lösa detta med närvaro. , C- Öö dom 

vanliga kurserna hur bedriver du dom?, i- Jag brukar ju ha en rejäl genomgång i början på 

termin, på lektionen… å sen så får eleverna räkna å jag går omkring å… hjälper, när det är 

uppgifter dom inte har klarat av så tar jag dom på tavlan… Ää jag är av den uppfattningen att 

jag måste ha en rejäl genomgång för att dom skall vet vad dom gör, det är väldigt viktigt och 

varför jag gör på det sättet…, …Och… a jag brukar egentligen…börja samtliga lektioner på 

det sättet, hä, hä, å sen brukar jag inför prov ha nån gång när vi övar å tränar, C- Använder du 

dig av någon specifik pedagogik?, i- Nej, he he, det är min egen privata, C- något som har 

växt fram under all, i- Ja precis! I och med att man har varit ute som lärare ett antal år så… 

har man lärt sig vissa rutiner, man vet vad det man skall ta upp å vad man skall trycka på för 

nån ting. Å att det är viktigt at gå tillbaka, å börja från grunden…, C- Vi har varit inne lite på 

hur matematiklektionerna ser ut, men kan du ta…ö beskriv upplägg, syfte å mål med 

lektionerna, har du det att du går igenom det innan (?), i- A, jag brukar göra så… ö och göra 

att man repeterar lite grann från tidigare lektioner… om jag är på ett speciellt avsnitt som man 
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kanske ska jobba med kanske två gånger, då brukar jag har en repetition ,man börjar med en 

snabb repetition…, C- Vilka olika former använder du dig av för att dokumentera elevernas 

kunskapsprestationer?, i-…När det gäller dom här dag eleverna så har man ju prov men man 

lär sig också ä när man har dom regelbundet på lektionerna, å se vad dom kan å vad dom 

tycker är svårt, å å så trycker man lite hårdare på det. Ö när det gäller flex eleverna så har jag 

sagt tidigare så är det svårt… dom är aldrig här …å är det så att det är nån elev som hamnar 

mellan två betyg då brukar jag pröva dom lite extra…, C- Hur många prov har du ungefär på 

en termin eller på en kurs?, i- När det gäller matte A så brukar jag ha fyra prov, ä matte B så 

har jag tre prov, … och så brukar jag ha tre i matte C också, C- Läser ni ää nationella provet 

har ni det här?, i- Ja det finns, men det är frivilligt här på K, men den här terminen har jag inte 

använt det men jag har gjort det tidigare…mest för att kolla av  hur betygen ligger… i i i 

förhållande till… riket. Äm när det gäller flexen så tycker jag det är svårt att genomföra det 

eftersom dom slutade vid olika tidpunkter, och vad dag kurserna gäller så är det ofta så att 

man har inte hunnit med hela kursen när provet skall göras öö å då får man stryka vissa delar 

å då ger det inte det riktiga resultatet…, C- När ni bedömer en elev för betyg, beskriv lite hur 

ni går tillväg… med tankar vilka moment?, i- Du menar vilka moment som dom skall kunna 

det, C- Ja hur du tittar på för att sätta ett betyg… vad tittar du på vad är det som spelar in. i- 

Proven väger naturligtvis tungt, å ja försöker utarbeta proven så att det skall testa lite av varje, 

Ä å sen har jag lagt upp det så att varje prov är från bokens början, lite av det gamla så att 

man får repetera regelbundet…. Ö… ö och som sagt om man har eleverna regelbundet så… så 

kan man ställa frågor åt dom. Å höra av dom varför dom så… när det gäller proven så tittar 

jag också på hur lösningarna är genomförda, om det är tydligt å klart eller om det är kladdigt, 

(lång tystnad), C- Vid bedömningen… och betygsättningen har ni egna styrdokument 

nerskrivna, på vad dom va dom innebär Godkänt, Välgodkänt och Mycket väl godkänt eller 

använder ni av, i- Nej, C- det är skolverkets kriterier, i- Ja, C- som ni använder, i- Och som 

sagt man har ju fått rutin genom åren så att…ja, C- Vad ser ni för fördelar med att använda 

det här betygsystemet som är?, i- Ja, egentligen så…, fördelar vet jag inte, C- Nackdelar då?, 

i- Men men det skulle ju varit flera steg än vad det är, för det här Godkänt det spänner ju över 

väldigt mycket det kan ju vara dom som är väldigt duktiga nästan VG med sig och det finns 

dom som knappt har kommit över gränsen, lite fler betygssteg hade jag gärna sett. C- Okej… 

När det gäller här betygsystemet som är, känner du dig pressad att undervisa på ett speciellt 

sätt för att, på det sättet ni bedömer eleverna?, i- Nej det kan jag nog inte säga. Så det blir ett 

nej he, he, på den frågan. 
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Bilaga 5 

 

Intervju nummer 5 

Beskriv din arbetsplats och dina ämnen 

l- Mnja! Det är mitt favoritämne då ju naturkunskapen med miljö å det. Som är a A- kursen i 

naturkunskap är ju ett kärnämne och den som alla skall ha då, å de har väl lagstiftare och 

myndigheter bedömt att det är nyttigt för folk att ha lite… vad skall man säga faktabakgrund 

till sina åsikter om natur och miljö å sånt där… Å det ställer väl jag upp… bakom att det 

behöver va på det sättet, om vi skall kunna ha en… relevant diskussion om dom frågorna… i 

samhället… Så… Å sen har jag matte då, Ööö här är det i huvudsak bara A och B- kursen 

som vi ger på detta gymnasiet. Och jag har väl för min del oftast haft A- kursen… Ääm men 

ibland har jag B- kursen också. Men sen är det inte så mycket att säga om dom… kurserna… 

nej det får väl räcka… så för nu tycker jag, C- Ja. Hur ser eran lokala kursplan ut för ämnet 

matematik?…, l- lokalkursplan hmmm, C- Om ni har en, l- hussh, jag känner inte till begreppet lokal 

kursplan så (kort paus i intervjun), C- Jag tar frågan en gång till, Ää hur ser den lokala 

kursplanen ut för ämnet matematik? I- Ja, det är då ett antal punkter, där vi har konkretiserat 

skolverkets ää kursmål och betygskriterier så att dom bli begripliga för eleverna, ää åå ja vi vi 

rutinmässigt delar vi ut både skolverkets och vår egen så att säga översättning när kursen 

startar, sen kan man i och för sig fråga sig hur vad det ge, hur mycket eleverna förstår av det, 

men… vi hoppas ju då att våran variant skall vara mer begriplig än skolverkets. , C- Äää, kan 

du beskriva dom bakomliggande tankarna till… upplägget på eran lokala kursplan?, l- 

Mmmm, a det bärande är då att det skall vara begripligt, öö sen försöker vi ju då tolka vad 

heter det nu lagstiftarens intentioner och andemening. Ää så att vi får med det som är relevant 

då… Aa he, he, C- Har ni några uppsatta mål för kursen som ni anser att alla elever skall ha 

gjort klarat av, krav, l- Humm jo ja de det finns i det här då, hum nu kan jag inte säga på rak 

arm exakt hur konkreta det e, men man skall kunna… behärska de fyra räknesätten, kunna 

lösa en enkel ekvation å så vidare… så att visst vi har såna mål, åå och den diskussionen är ju 

dess utom levande vi har ju… för närvarande har vi studiecirkel på, på det här temat i 

mattelärare laget… Där vi diskuterar å försöker ännu mera precisera exakt hur svåra 

ekvationer å… hur hmmm… komplicerade bråkförkortningar ska man klara för ett visst betyg 

å så vidare…, C- Vad har ni för bedömningskriterier till de uppsatta målen?…, l- 

Bedömningskriterier vi har…, C- Ja, till exempel använder ni er av skolverkets papper eller har ni 

egna, l- Äää dom uppfattar vi som bindande, alltså skolverkets regler kan man ju inte, dom är 

ju inte förhandlingsbara så, dom är ju tvingade, så de ää ä där försöker vi tolka dom efter 
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bästa förmåga att naturligtvis. Ömm, och konkretisera dom för oss själva och eleverna så att 

det blir begripligt… (lång tyssnad), C- på vilket sätt bedriver du din undervisning… i i 

matematik?, l- Jaa…, det blir väldigt mycke… genomgångar naturligtvis…, hmm och så blir 

det fritt räknande…, lite labbar och… En del en en, nån vid nåt tillfälle blir det ju… hmm fria 

arbetsuppgifter… ää inlämningsarbeten, till exempel kan det vara på geometri…hmm, där är 

vi är arbe i vårt arbetslag är vi väldigt förtjusta i en… eller några gamla fördjupnings arbeten 

från nationella prov som vi med förtjusning delar ut då, äääm… ää till exempel en som heter 

gården där dom får inreda en gård själva efter eget huvud och beräkna kostnaderna å så vidare 

äääm… den är ju trevlig på det sättet att att a den att de bli… ä väldigt fritt och att dom kan 

visa ää… själva vad kan inom ää en… rad olika matematiska  områden, Ah, det e väl, va sa 

jag genomgång, fri räkning, labbar och inlämningsarbeten nåt mer kan jag inte tänka mig att 

vi har nej. , C- Använder du dig av någon speciell pedagogik?…, l- Hä hä hä hä, det gör jag 

säkert hä hä hä, men jag vet inte vilken de är, nej ingen med speciellt namn på så, nej. , C- Kan 

du beskriva en helt vanlig matematiklektion, öö upplägg, syfte, mål?…, l- Hmmm, jaa, alltså 

genomsnittlig mattelektion den är ju…, den har ju nån… genomgång av nåt moment, nån 

teknik, nån lösningsmetod av något slag å sen övning på det, sen är det ju mer sällsynt att man 

har såna hö andra former…, C- Vilka olika former använder du dig av för att disk ö 

dokumentera elevernas kunskapsprestationer?, i- Nja det följer ju naturligt av de det jag sa 

innan då att, det är ju provresultat spelar ju stor roll och så inlämningsarbetena då… och 

labbrapporterna. ,… Kanske skulle lägga till då att en del elever kräver då av olika skäl ä att 

få redovisa muntligt… det är ju… besvärligt att ta ta tar sån… väldigt lång tid, men nu har  vi 

den här förnärmliga nystartade verksamheten för året, med mattestöd… som kallas på G… 

och där… äää… har man ju då… ää… mer än gott om tid… än man har i klassrums 

situationer. Så där kan man ju tillåta sig då med muntlig redovisning…, C- Kan ni beskriva 

hur ni går tillväga när ni bedömer en elev?…, l- hmmm, …Jaaa, nu vet jag igen inte hur du 

menar asså, (en kort paus), l- Ää, hur vi bedömer eleverna…ää… för det första så har vi våra 

fyra brukar vi ha en matte A- kurs till exempel… hemgjorda prov å sen har vi det nationella… 

det blir fem prov sammanlagt å resultatet på dom… en sam sammanvägda resultatet på dom 

fem proven spelar stor roll för elevers betyg, men inte alltid helt avgörande vi kan asså… 

tänka oss att… mm töja på gränserna både vad det gäller nationella provets officiella gränser 

och våra egna…satta gränser för våra egna betyg… i speciella fall och där kan det då behövas 

komplettering till exempel med muntliga… redovisningar… å sen… kan det va så att vi i 

arbetslaget har bestämt att vissa labbar skall va obligatoriska eller att varje enskild lärare har 

bestämt att vissa labbar ska va va obligatoriska å då skall dom ha redovisat dom med godkänt 
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resultat naturligtvis, å lika så med inlämnings arbetena å så där. Sen… brukar vi ha ägna 

några timmar åt att diskutera då… ää betygsgränser, ää poänggränser asså på sammanlagda 

antal poäng på, på proven för dom olika betygen eller jaa… mer än så kan jag inte komma på. 

, C- Vad ser du för fördelar med att ha den här typen av betygssystem som är med Godkänt, 

Väl godkänt och Mycket väl godkänt?…, l- Njaa, asså stegen… har ju mycket övrigt att önska 

de borde var vä väldigt mycket mer steg , men du så något positivt, å då är de det…äämm… 

att det är ett absolutsystem asså mål ää måls vad heter det målrelaterat… betygssystem, är ju 

en så klar fördel, jag blev själv utsatt för det relativa… systemet som va… förkastligt, tycker 

jag. Öööm , just att det är målrelaterat det är ju… nödvändigt … tycker jag. , C- Du lite inne 

på nackdelar, kan du se några fler nackdelar?, l- Än att det är för få steg? Ömm…, nja…, Nej 

egentligen inte, hade vi fler steg så skulle det vara bra. , C- Känner du dig pressad att 

undervisa på ett speciellt sätt på grund av det sätt ni bedömer eleverna?…, l- ööhh, nja både 

och, ämm det är klart att, det vore roligare å… under asså lära eleven de som eleven 

individen… frågar efter, å önskar sig, och å hoppas, å vill, å känner att den behöver för sitt liv 

å sin framtid men… samtidigt är det på de viset att… statsmakterna å lagstiftarna och 

myndigheterna önskar sig vissa… kvalitéer på på våra elever som vi släpper härifrån å…, det 

ingår ju liksom i uppdraget att… man skall… försöka sig till att dom får det med sig… när 

dom går härifrån…, C- Och hur ser du på det nationella provet?, l- Ja det är som ett prov 

bland alla andra…, ääm dessutom är det på det viset att här hos oss att… glädjande nog så har 

vi varit med i såna här… enkäter då, där vi har redovisat vad vi har tänkt sätta för betyg nån 

månad före det nationella… å sen har vi redovisat vad vi faktiskt satte för betyg efter 

nationella, å det har ju… stämt överens till minst nittionio procent… så det är… vi vi känner 

oss stärkta av det då att vi vi ligger rätt att vi har rätt nivå på våra prov å… ää ja…, det det 

känns som en trygghet att ha det nationella provet för att vi skall få rättvisa i riket å så där… 
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Bilaga 6 

 

Intervju nummer 6 

Beskriv din arbetsplats och dina ämnen 

t- Jaha, S öö, gymnasium med fem olika program, samhäll, media, estet, hotell och restaurang 

och barn och fritid. Äää jag har jobbat sista åren på samhäll men sökte mig till det här året till 

hotell och restaurang istället. Så det är nytt för min del, här är ungefär tolvhundrafemtio elever 

tror jag, har vuxit ganska mycket de senare åren, när jag kom hit så var det inte mer än kanske 

niohundra elever nånting, så vi är rätt så trångbodda… Ja, C- Ööööm, kan du berätta hur… 

eran lokala kursplan ser ut för ämnet matematik?…, t- Ja då får jag hämta den först skall vi 

stänga av så länge kanske? (Kort avbrott) , t- då fortsätter då vi här, jag hittade då inte pappret 

just nu äää jag får ta det här lite grann ur huvudet och…de tänker är då att, när jag kom hit då 

för sex år sedan så så… läste man de här papperna äää med jämna mellan rum och… såg att 

man låg ungefär rätt i det som var våra lokala kriterier och våran lokala innehåll å va va var de 

andra lärarna tagit fram sedan tidigare och det här är ett papper som är eleverna brukar få ut 

med lokala betygskriterier å lokala va va som förväntas av dom å såna saker men som sagt så 

har jag det just inte framme, C- hmm. Med tanke på detta kan du beskriva lite… dom 

bakomliggande tankarna varför ni har ää… gjort egna? som man säger, t- Ja det är vi vi har inte 

gjort speciellt mycket i dom, för det det bygger väldigt mycket på dom hära centrala 

styrdokumenten… ää vi har just nu igång en studiecirkel där vi… tittar på dom lokala, ää dom 

centrala dokumenten, kursmål och såna här saker. Och utifrån dom hära… och deras 

betygskriterier dessutom, vi försöker göra så att säga, när vi tittar på våra prov å å å vårt 

upplägg vad vi då värderar som olika betygsnivåer, så att… vad var det exakt du frågade för 

nåt? Det har jag glömt bort allra redan. C- De dom bakomliggande tankarna, t- Ja, nej de de 

det är det är att man utgår från de såklart de centrala… som ibland kan vara svåra å tolka, men 

som ibland är lite tydligare…, C- Var har ni för uppsatta mål? Ää krav på vad eleverna skall 

klara av?… , t- Då tänker du på G, på G mat öhm godkänt mål alltså?… hmmm, eftersom vi vi 

läser ju kursen matte nu nu… jag tänk jag pratar nu bara om matte A- kursen egentligen, jag 

vet inte om du tänker va det matte B, C- det går jättebra, t- Tjaa… Så vi delar in detta här i å fem 

olika moment egentligen och det första kallar vi för aritmetik och det är mycket 

grundläggande räkning å då numerisk räkning, å decimaltal och avrundningar, å procent, å 

bråktal å. Och ett ganska tungt kapitel men men ganska ändå så grundläggande, så dom bör 

kunna från högstadiet. Å sen läser vi… ää algebra det har vi gjort precis nu har haft prov förra 

veckan. Å sen till våren läser vi geometri… å sen läser vi lite funktionslära, å så slutar vi med 
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sista veckan med lite mycke mycket grundläggande mat det man hinner sista veckorna.. utav 

statistik, framför allt tolka diagram å såna här saker å då, å tabeller å så vidare. Ää, vad var 

frågan nu igen?, C- Hä hä, vad finns det för uppsatta mål, t- Ja! Å när det gäller mål för de 

olika betygs ste stegen där, så så… ööö har vi den den här studiecirkeln som jag pratade om så 

har vi satt oss där för att tittat efter ligger vi rätt i dom proven vi gör så att säga, är detta en 

uppgift som är av G karaktär å är eller VG karaktär… men skall jag titta på varje så att säga 

exakt varje område på på mål så att såna här saker så kommer detta ta lång tid i så fall. Men 

men vill du kan jag ta ett exempel på till exempel algebra som vi ha har aktuellt här nu, äää 

kursmålen och betygskriterierna centralt pratar om att man skall ha lite granna… ööö begrepp 

om det här med med uttryck och förenklingar av uttryck, so är på G nivå och man skall kunna 

enkla förstå kanske genomföra enkla… ööö ekvationslösningar på G nivå… ööö… det var 

algebra biten där ää det är väl det ungefär som står har jag för mig i dom målbeskrivningarna 

på på G kriteriet. Å sen växer så klart svårighetsgraderna upp till VG och MVG…. Det 

svårare var ofta tyckte vi att hitta … MVG nivån. Att att G nivån, när vi satt å tittade på det 

här nu för för… en och en halv månad sen ungeför… så kom vi fram till att… det som när vi 

läste kriterierna igen å tittade på på på dom vi här dom prov som vi har gjort tidigare, att vi 

ligger väld det det stämmer väldigt bra. Det var nån uppgift där man kunde fundera på om det 

ligger nära på G nivå eller på VG nivå är det en avancerad G uppgift eller är det en enklare 

VG uppgift där egentligen. men annars tyckt vi, när man tittar tillbaka på gamla prov att… det 

stämmer väldigt bra överens. Vi vi känner att vi ligger rätt förmodligen. Ööö däremot tyckte 

vi att det var svårare att att hitta uppgifter som är av MVG karaktär… Å det har nog med att 

göra med att de sista åren har har… nationella provens MVG kriterier handlar väldigt mycket 

om att hitta… generella lösningsmetoder ööö… inte bara att det är svåra uppgifter utan att att 

det skall vara liksom ett ett generellt seende i själva lösnings metodiken. Å att göra såna 

uppgifter kan vara svårt å att hitta… bra såna uppgifter kan också vara svårt… Är det svar på 

frågan? Ja!, C- Vi fortsätter, vad har ni för bedömningskriterier för de uppsatta målen?…, vi 

gick in lite på det innan nu när du pratade om vad som det är för uppgifter å så, t- Men det är 

pro, det är proven så att säga A, C- Ja det är proven? ,t- Mmm. Sen är det sen har man ju jag 

brukar säga till eleverna när det gäller betygsättningen i matematik A så tror jag att man 

lägger, åtminstone lägger jag… åttio procent kanske ännu mera i i värdering på proven så att 

säga… Sen sen självfallet när man har muntliga genomgångar så märker man att vissa elever 

dom är mera… tänker mera matematiskt å det har man med sig i bakhuvudet också men men 

proven är ju väldigt mycket styrande i matten. Jag tror att det är så för dom flesta av lärarna 

också, ja jag vet inte men jag tycker att jag hör… hör samma resonemang ungefär. , C- Äää 



 82 

följdfråga då, de… då att fö ett subjektivt bedömning av dig på av proven eller har ni 

nerskrivet… ää dom här kriterierna…, t- Jaao, de är ju så de är ju… proven är tämligen 

objektiva det kan ju möjligtvis vara så att att det kan vara subjektivt i är när man ser på hur 

eleverna löser uppgiften öööm, att vi har lite olika krav på och även att vi har olika sätt att att 

ställa kraven när vi när vi jobbar med dom här… momenten, på hur noggranna lösningar vi 

vill ha å såna här saker. Men själva… när vi då har prov, har vi gemensamma prov å vi har 

rättningsmallar å å det här utgår vi ifrån så att säga. Så att… jag tror att prov… bedömningen 

är nog ganska så… så… objektiv egentligen. Men däremot så klart här det man bedömer på en 

klassrumssituation, genomgångar å sån saker där är det mera den känslan man har, det är inte 

så att jag skriver upp varje lektion att idag har Karin varit speciellt muntligt framstående utan 

det öööm, det blir så att säga den känslan man har att det här är en elev som ofta viftar med 

handen, ofta har… kloka tankar å man märker att här finns ett speciellt matematiskt tänkande. 

Det är ofta dom här M VG, MVG eleverna som som man… märker på lektionerna, dom svaga 

eleverna dom räcker ju aldrig upp armen egentligen eller väldigt sällan. , C- På vilket sätt 

bedriver du din undervisning?… … …, t- Tjaa, den är nog väldigt traditionell, det är en stunds 

genomgång å sen så räknar eleverna å så går man runt å hjälper till så mycket man kan, det är 

nog huvuddraget på dom flesta lektionerna… äää… laborationer lägger man in nån gång då 

och då men inte speciellt ofta… äää när man är på på kurser så här så finns det alltid några 

som är väldigt väldigt såna här laborations… förespråkare å de jag skulle vilja va det också 

men men jag får inte till det rätta stuket med laborationerna så här tycker jag så att. Så för min 

del rör det sig om kanske fem- sex laborationer på ett helt läsår som jag… har… så att säga…, 

brukar ha någon på… procenträkning, jag brukar ha, sen är det några på geometri som är lite 

mer laborativt… genomförbara…, funktionslära brukar jag ha nån också på, kanske nån till 

sen också men men nånstans där. Annars är det nog ganska så traditionellt…, C- Använder du 

dig av någon speciell pedagogik i ditt arbete?…, t- Näej, det gör jag inte, jag brukar säga att… 

jag har inte förmågan att göra matematiken ett dugg rolig, det klarar jag inte av, det finns 

säkerligen dom som är duktiga mattelärare som klara av det men, det kan inte jag göra, 

däremot brukar jag säga att att vi kan ha roligt på lektionerna ändå, vi kan ha trevlig stämning 

å såna saker så att, lite mys gubbe å så där kanske å försöka ha ha ha ett att det är trevligt på 

lektionerna ändå att man kan skämta å skoja å å så där tjöta lite granna med eleverna men ä 

men ää ja jag hittar inga sätt att att gör detta till något jätteroliga saker utan det är ett arbete 

som måste göras, jag tror väldigt mycket på att det… att det skall vara en samverkan mellan 

handen å och huvudet så att säga… jag brukar tjöta på en del elever som är lite lata med att 

skriva å å å redovisa vad dom gör å såna saker att att det måste vara en samverkan mellan 
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hand å huvudet här som som du måste skriva mycket mer å å ibland kanske vissa saker kunde 

till och med nöt nöt nöta in tekniker, det är som det är mycket man tränar in när det gäller 

musik eller vad du vill att man, man nöter in vissa saker också ju… ekvationslösning är en 

sådan typisk grej att va, dom som inte vill lära sig… ekvationslösning med nån slags 

metodik… eller systematik dom dom kommer aldrig att lösa de svåra ekvationerna, dom 

kommer det, det såg jag på provet som jag rättade också ett par i veckan. Många trots tjat om 

att gör så här, ställ upp så här åa, å förenkla så här å förenkla hit ner förenkla hit ner… å visa 

med exempel, å visa me med förklara med balansvåg eller såna här saker äää ändå vill dom  

inte göra det utan dom vill hitta sina egna varianter å då kör dom fast när det blir lite svårare 

siffror, decimaltal så är dom borta… Så trevlig stämning det är min grundpedagogik. C-då 

gick vi in, hrrm! Beskriv en helt vanlig matematiklektion? Upplägg, syfte, mål?…, t- Jag 

tänker inte i dom termerna, äää vi gör ju så här att att vi planerar ju hela hela dom här olika 

momenten så att eleverna får ut en planeringslapp som dom skall följa lektion för lektion, å då 

är så att säga syftet med den här lektionen är att idag skall vi klara av det här momentet som 

handlar om till exempel att multiplicera in i parenteser… och med några exempel å man visar 

några exempel varför det byter tecken när man tar bort parentesen å minus framför å såna här 

saker. Äää så syftet är att att det här skall någorlunda sitta efter den här lektionens slut så 

klart. Men man jag tänker aldrig termerna att att syfte eller mål utan nu går vi och kör det här. 

Ååå det får bli så bra så bra det kan helt enkelt, ååå en del köper det direkt, dom kan det redan 

när man startar andra för dom är det grekiskan nästan åå å ää det är bara halvgrekiska när dom 

går där ifrån… efter en lektion men… Så äää så en vanlig lektion är, en vanlig lektion är alltså 

egentligen det där att man går in å kör ett par exempel, förklarar varför blir det så här, har 

dom några frågor å såna här saker ee i en del grupper finns det alltid några stycken som är 

såna bra frågare, frågeelever… å dom eleverna är egentligen guld värda… dom förstår det inte 

själva att dom är så mycket så viktiga men men dom som vågar ställa frågor…Å så får man ta 

upp frågor där också eller att någon svarar fel dessutom, ännu bättre… så att man får titta på 

dom felen också, vad som va va man tänkte fel med det här exemplet. Å sen efter kanske en 

kvart så får dom räkna själva… å så går man runt å… hjälper dom som kör fast…, C- Vilka 

olika former använder du dig av för att dokumentera elevernas kunskapsprestationer?…, t- 

Vilka olika former jag dokumenterar… … Ja de e ju det det dom skriftliga jobb dom gör, om 

det nu är laborationer som dom lämnar in å såna här saker, å så proven så klart, de e ju 

egentligen det jag dokumenterar å så det här då som jag har i huvudet så att säga om vilka 

elever som ständigt är mm ganska snart efter kanske två månader så har man vet man vilka 

elever som kommer att räcka upp handen å ställa frågor, å å ha synpunkter eller vilja förklara 
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en lösning som dom har gjort å såna här saker. Så att men det skriver jag som sagt inte upp 

utan de de det finns i bakhuvudet och det innebär såklart att det kan vara… blir det fel också, 

men men… min känsla efter dom här tjugo åren är nog att… man har det ganska klart för sig 

vilka som att säga är aktiva på lektionerna å såna här saker…Så att de dokumenterandet det 

handlar om om inlämningsuppgifter, laborationer och prov. , C- Hur många prov ”skriftliga 

då” har ni ungefär på en kurs?, t- På A- kursen har vi fyra prov, ää hrmm två per termin plus 

då ett nationellt prov också i maj nån gång. Har det vart i alla dom åren som jag har varit här i 

alla fall. Så det är ett på… varje kapitel, det som vi inte har prov på är alltså… statistiken på 

slutet därför den rinner alltid ut i dom sista två– tre veckorna på på vårkanten, så det blir att 

man där tar man upp medianvärde, typvärde å såna saker, man tar upp lite granna om om at 

att tolka tabeller å diagram ää hur hur man ibland blir lurad av tabeller å diagram å såna saker 

också när det fattas delar på Y-axeln å sånt ööö… Den hinner vi aldrig med och tenta av så att 

säga, vissa bitar kommer tillbaka för dom som läser B matte och tentas av då, men men den 

dem har vi inget prov på. Men däremot dom andra grejerna…är det prov på…, C- Beskriv hur 

ni gå tillväga när ni bedömer en elev?… …, t- Tänker du på betygsättnings bedömning elle ä, 

hmm… Ääää i alla flesta fall är det inga större svårigheter för dom har presterat under ett ett 

läsår då… ä ä ett tydliga resultat som ligger på stabila G eller stabila VG å å och har inte varit 

nära att riskera någonting under eller över… att riskera neråt eller att ha chans uppåt. Så av en 

trettio grupp så kanske det är tjugo stycken som är väldigt enkla, dom är liksom klockrena, 

solklara det är ingenting att tveka om, sen är det kanske är en i den här trettio gruppen kanske 

det är fem stycken som är lite kämpiga då ju man får fundera lite mera å å såna här saker, men 

sen kanske du har en fem stycken som är rejält kämpiga varje gång… å då brukar vi göra så 

att vi sitter på vårkanten…inför betygssättningen då efter nationella proven är slut också, 

och… och dels sätter vi upp en så att säga en total… när det gäller prov å såna här sker ö en 

total poänggräns för dom olika betygsstegen utan utan det nationella provet sen så jämför vi 

med nationella provet och sen så lägger vi in dom här laborationerna å såna saker, 

inlämningsuppgifter utöver detta som man lägger till också som kan väga uppåt eller neråt… 

och öö… ää sen kan det vara att man fortfarande har nån enstaka i en klass som man 

fortfarande inte sätter ner foten på eller så man kan säg det här är ett G eller ett VG. Å då har 

vi gjort som så att hrmmf, en del lägen erbjudit elever som vill… att få göra ett ett aah 

uppföljningsprov eller nåt liknande där man tar fram några stycken uppgifter som ligger på… 

på den här nivån som dom då skulle kunna nå kanske, säg att dom ligger på gränsen G, VG. 

Man gör fem uppgifter nåt på varje moment kanske, som handlar om mm ööh, som ligger på 

VG nivå så att säga… så får dom göra ett sånt prov i så fall om dom vill… För att nå det där 
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högre betyget, om man inte kan sätta med gott samvete redan från början. Det finns ju dom 

som som ligger på ett svagt VG redan från början å å de är ingen tvekan att de det är ett VG, 

men det är ett svagt VG. Ååå dom här som ligger på gränsvärdet mellan G och VG så… gör 

vi såna å då är det även gränsfall mellan mellan ää VG och MVG, å även gränsfall där dom 

eleverna som ligger på till exempel i dom fall som har varit ganska vanligt, att dom har klarat 

våra prov eller omprov här, alla alla dom fyra som vi har haft men sen så skriver dom ner sig 

fullständigt på på… nationella provet till exempel. Å ligger lågt ifrån godkänt där, ligger dom 

ett par poäng under godkänt så skiter vi i det, då blir det G i alla fall. Men men ligger dom då 

långt långt under på nationella så har dom tappat mycket av det gamla… och då brukar vi 

även erbjuda ett ett prov där som ligger på… med G minus uppgifter… som vi har tagit fram 

här då som som är hämtat… med uppgifter av alla olika typer å å karaktärer egentligen men 

som ligger på ren G minus nivå egentligen… och då får dom chansen att göra det istället. Så 

det… men vi har ganska mycket hjälp utav varandra eftersom vi sitter ner i den här gruppen 

eller hela gänget tillsammans å pratar och har vi då tveksamma fall så… tittar vi på dom 

tillsammans, du kollar på min elev här å dom här å här va vad tycker du om detta vad tycker 

du om detta å så jämför man å såna saker å fram och tillbaka å och den här eleven kan vi väl 

erbjuda den här chansen å… tenta upp sig så att säga. Så ungefär på det sättet går det till. C- 

Vad ser du för fördelar med att använda sig av den här typen av bedömning alltså G, VG och 

MVG det här betygssystemet? t- Fördelar noll! Njaa nu var jag kanske lite elak, äää… de är ju 

för få steg, å det som som eleverna tycker är för jävligt, å tycker jag jag och många andra 

lärare också… G steget är alltså ett väldigt stort steg där finns det de som är på G minus nivå 

som precis halkar över g strecket å dom här som ligger på G plus nivån, å är väldigt nära ett 

VG men inte når dit än, åå dom har alltså många gånger kunskap som är långt långt långt ifrån 

varandra och ää det känns väldigt orättvist. Men dom når inte upp till dom här stipulerade 

kriterierna för ett VG men dom ligger på ett jättebra G. Å det syns inte ett dugg i deras… Tja i 

det dom sen skall söka vidare till andra utbildningar å såna saker att dom har en helt annan 

kapacitet än dom här G minus eleverna. Och äää jag skulle gärna se en femgradig skala 

tillbaka eller en sjugradig skala eller sexgradig skala men, fler steg helt enkelt… Sen tror jag 

det är bra att man enfö infört det här med tydliga att att det finns… Ah! Det här målstyrning å 

såna här saker att att det här skall man kunna för att nå äährr! ett visst betyg. Äää däremot så 

kanske man skall vara tydligare på skolverket va vad som ingår i de olika stegen också ja. 

Men men… fler steg… de e absolut… De e att man har gjort under, jag var själv hrrfm 

ordförande i en en… föräldraförening på högstadiet där när min dotter gick där. Å gjorde nån 

undersökning bland eleverna å föräldrar i alla tre årskurserna och alla i princip ville ha fler 
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steg… det var en åttio nittio procent tror jag det var om jag har rätt… som ville ha fler steg. 

Sen både elever och lärare, a inte lärare men det frågade vi inte men elever och föräldrar. 

Lärare däremot pratade man ju med och dom säger samma sak. Detta är jätte orättvist… redan 

tidigare när vi hade den här ett, två eller ett till fem ööhm betygssystemet, så tre betydligt… 

tre var ju väldiga skillnader på på svaga treor å å och starka treor. Men det var ju inte alls som 

det är med dagens G eller… men framför allt är det G nivån som är väldigt orättvis. Det 

kanske hade räckt med fyra steg jag vet inte… men men… gärna fem eller sex steg… C- Du 

har varit inne nackdelar, ö är det några fler nackdelar du ser?… … t- Nej! Det det är väl det 

egentligen att det känns väldigt orättvist… Ska man ha betyg så måste man ha betyg som kan 

visar på…på nån slags skillnader när det gäller förmåga å sån saker… Å det det är ju som 

dom eleverna som vi får hit här som som, A just det, dom elever som vi får hit här som som 

ääh kommer från högstadiet då med ett G betyg till exempel… ibland många av dom här är 

såna väldigt väldigt svaga elever, man funderar vart dom fått sitt G ifrån egentligen. Utan var 

det bara för dom var snälla å söta eller var det va för något… Men det är väl samma sak som 

med våra… G betyg som vi släpper ifrån oss här också, dom här G minus eleverna, dom som 

inte blev godkända på nationella provet till exempel med god marginal. Å så jobbar dom en 

vecka extra å så går dom upp och skriver vårt lilla extra G prov då va. Å dom får ett G här, 

men deras glömske kurva är så brant så kanske när dom kommer tillbaka på hösten eller 

framför allt om tre år när dom är färdiga här med med utbildningen här å ska in på nån 

högskola och har G i matte A till exempel. Å så är det kanske inte värt någonting egentligen, 

det kanske aldrig skulle ha blivit G på ett nytt prov egentligen. Å så ska dom in å kanske 

använda detta på någon vidare utbildning… Men de det kan vi inte göra något åt det här med 

glömske kurva å sånt ju. Men när man skall sätta betyg med vad man säger med en högre 

säkerhet att det skall vara… större krav för att nå ett G i så fall å å så… så vet man att dom 

som då glömmer mycket att dom får ha lite mer i alla fall. Men men jag vet inte, men men fler 

steg äää… …, C- Känner du dig pressad att undervisa på ett speciellt sätt på grund av det 

sättet ni sätter betyg?… …, t- Nnnejj, det tycker jag inte jag gör egentligen, inte pressad 

snarare att man har lite hjälp att man kan tala om att nu… den här svårighetsgraden den här 

typen av uppgifter, det här ligger på VG nivå det andra vi har gjort tidigare ligger på G nivå. 

Så att det kan vara en styrka att kunna tala om det här va. Det hade vi sämre tidigare ju med 

det gamla systemet att man sa ju aldrig vad som va… kravet för nå ett visst betyg utan man 

bara satte betyg när dom var färdiga med med sin ku kurser å såna saker. Utifrån vad man 

tyckte dom var värda så att säga och äää… bar bara med dom här tydliga… tydligare målen i 

alla fall ju, att detta är G nivå å detta är VG nivå å sen är det upp till eleverna vad dom siktar 



 87 

på… Kände redan på de sista åren på högstadiet att… att det kunde vara bra på till exempel 

naturkunskapsprov eller naturprov… eller No prov då att… göra klart för eleverna när man 

startade att… den här kursen så är detta, det här är G kunskaper å detta det är VG kunskaper å 

detta det är MVG kunskaper… Så att… jag kan inte säga att det är någon nån press, nä-ej. C- 

En sista fråga, hur ser du på det nationella provet?… t- Jaa, jag tycker det är rätt så bra 

faktiskt det ärrhm! Jag tror det hjälper oss… i diskussioner med skolledningen till exempel 

om vi sätter för låga betyg eller fö för höga betyg å såna här saker, vi har den som en 

balanserade grej här… väldigt ofta så så säger dom samma sak som det vi har kommit fram 

till själva också. För är det nån nån förändring så är det framför allt att en del elever som har 

klarat sig, i och för sig ofta på gränsen kanske med godkänt betyg men men ofta gör jag så att 

dom… faller igenom några stycken, om om dom inte kommer långt långt under… om G 

gränsen kan vara till exempel tjugo poäng så ligger dom på tio poäng… å då är det dom fallen 

vi får göra dom här uppsamlingsproven så att säga, men men… Aaa jag tycker att dom ofta… 

kan vara en styrka… Äääm… Dem skall ju bara räknas som ett vanligt prov å det gör dom 

också här ju, jag har ju kravet att att alla våra delprov skallvara godkända om man skall få ett 

G i betygen, sen kan man ju så klart komma nåt poäng under på nåt moment som man tycker 

är extra svårt å man kompenserar med att att man gör rejält bättre på nåt annat moment istället 

jö. Algebra och geometri är två såna moment som ofta… ööö… en del elever har jätte svårt 

med algebra till exempel men tar igen det på at dom är duktiga på geometri eller tvärtom… 

och då kan man ha överseende på att att dom missade poäng, prov med nån poäng kanske 

men men tar igen det med nåt annat, men… nationella proven är ju känns det som att det de 

det ää hjälper oss att sätta rätt rätta betyg i så fall. 
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Bilaga 7 

 

Intervju nummer 7 

Beskriv din arbetsplats och dina ämnen 

e- jag undervisar i matematik endast på den här skolan… Vad menar du med arbetsplats? C- 

Ööm, vilken skola det är, vad det är för slags typ av skola, e- Aaha!Äää… en skola på ungefär 

ettusensexhundra elever tror jag… Nej! Ettusentvåhundra är det… ä ämp … Dom har… barn 

och fritid, media…, hotell å restaurang…, samhällsprogrammet och… … 

Estetprogrammet!… Så det är dom eleverna man finner här…, C- Hur ser eran lokala 

kursplan ut för ämnet matematik?… e- En gång till, C- Hur ser eran lokala kursplan ut för 

ämnet matematik?…, e- V v vi har inte nån jätte… utarbetad lokal kursplan vad jag vet he 

he…, faktiskt inte. Men det kan hända att jag… uf! jag vet att n n vi har ju utarbetat en men 

men den skall ju omarbetas å så varje år, ååå det har vi inte… gjort i år i alla fall… jag har 

inte så stor koll på det här om jag skall vara ärlig…, C- Då går vi vidare, har du… jag tar en 

följdfråga helt enkelt, e- he, he, C- har du tittat på eran lokala kursplan, så du har sett den och 

ser vad det står, så du vet vad det står?… …, e- Ja det har jag gjort men det var rätt länge sen, 

vi kollar ju mer på alltså… ja vad heter det nu då!… kursplanen som kommer från 

skolverket… går vi, jag går mer efter den…, C- Kan du beskriva lite dom bakomliggande 

tankarna… till kursplanens upplägg och… å då menar jag den du tittar på, e- Den jag tittar på, 

C- eller använder, e- Dudedå… får du precisera dig vad du menar. (kort paus) C- Kan du 

beskriva lite dom bakomliggande tankarna till kursplanens upplägg?… …, e- Ja, kur 

kursplanen har man ju för att man skall kunna… GÖRA likvärdig bedömning över alla 

skolorna å så där ant… antar jag, eller det vet JAG äää… … Å upplägget, ibland tycker jag… 

vi på inom matematiken har man ju väldigt tydligt vad eleverna ska kunna, vilka moment det 

är å så, jämför med svenska å engelska å sånt mycket svårare…äää samtidigt så har man 

inte…äää äsch! Betygskriterierna är mycket svårare å läsa tycker jag, å k koppla det till 

kursplanen va är de man ska kunna för det olika betygen, men att att få… på papper vad man 

skall kunna… ä ää generellt då när man har läst klart kursen, det det tycker jag står tydligt i 

kurs planen…, C- Ämm, har ni några uppsattas mål, krav på vad eleverna ska kunna, ha klarat 

av efter kursens slut?, e- Vi är väldigt eniga här uppe vad om vad som är, vad vi… själva 

tycker är G nivå å VG å MVG då… … Men de är väl mer… det är inte nerskrivet på papper 

vad jag vet… så utan… vi har nu… två gånger haft kompetensutveckling kallar vi det, där vi 

sitter å jobbar med… såna frågor. Å då har vi inom algebra till exempel som vi hade nu… ööö 



 89 

tagit upp typ exempel på uppgifter som eleverna måste klara av på G nivå, lösa en enkel 

ekvation… öö och så vidare och så vidare…, C- Vad grundar dom sig på?…, e- Dom grundar 

sig på, jag har inte jobbat länge men det finns många här som har jobbat rätt länge… bland 

annat en som har jobbat i… i Prim gruppen det vill säga… e mä är med och… mmmuts och 

utformar de nationella proven…. Så att hon är ju till stor hjälp där ju… att kunna hitta gränser, 

eller G, G gränser VG gränser och MVG och hur uppgifter bör se ut för att eleverna skall ha 

en chans å klara dom. Och vi brukar också känna att vi ligger väldigt rätt ifrån a det nationella 

proven, eleverna klarar sig… precis samma på dom… jämfört med vad dom har gjort… under 

hela året sen. C- Vad har ni för bedömningskriterier till dom uppsatta målen?… … e- Nu he 

he måste jag fundera på vad du frågar, vad du menar med frågan… … (kort paus) , C- Jag tar 

frågan en gång till: Äää vad har ni för bedömningskriterier för de uppsatta målen?, e-  Heeä!, 

A vi har ju Aa som då som sagt man har ju mål inom varje område, man vill ju gärna att 

eleverna skall klara av, det står ju också i kurs… planen att eleverna skall klara av öööö… 

saker som är kopplade till vardagen, dom skall klara av att lösa en enkla ekvationer med 

problemlösning… asså det står inom varje avsnitt egentligen vad man skall kunna där ju. Sen 

är det ju… kriterierna är ju inte att klara allt… men… helst lika grann av varje i alla fall, eller 

inte lite grann det mesta av varje. Å speciellt på G nivå tycker jag, ääsh! För det är många 

elever som tycker, - Jag var ju så nära å… å så där MEN dom har inte… nått alla dom 

kriterierna som jag har satt upp. Å det är vi väldigt lik… alltså lika här uppe å gör sa på 

samma sätt då. Sen när det gäller VG så kan jag tycka att… där har dom chans… inte på prov 

å sånt att visa utan… man har laborationer å sånt också å sånt man… där man kan visa att, att 

man har nåt upp… vis… vissa mål å uppnått vissa mål då, å så där. C- Har ni dom här 

betygskriterierna nedskrivna eller är det du som har egna?…, e- Nej, alltså när, när jag startar 

en kurs så visar jag eleverna betygskriterierna som kommer från skolverket… Äää…men…  

sen säger jag muntligt då att nu har ni chans att visa på inlämningsuppgifter, grupper 

uppgifter, laborationer å sånt, men jag har inte skrivit ner det. … …, C- På vilket sätt bedriver 

du din undervisning?, e- … Jaaa, på den här skolan så har vi inom geometriavsnittet till 

exempel mycket laborationer, jag försöker öö varva … att… att jobba med miniräknaren 

kontra… då… huvudräkning, eftersom det kommer på nationella provet då å det är en del 

dom skall kunna också… Hää det är mycket räkna i boken… vilket dom tycker på ett sätt är 

tråkigt samtidigt som dom blir helt… ää ställda om dom skall räkna nån stencil, för då känner 

dom att dom missar dom nån ting… Vilket är ett, det är, så tycker dom flesta elever å det är 

lite konstigt tycker jag he he. Å så bryter jag av ibland med… öö gruppuppgifter där dom 

skall lämna in, ibland har vi test… på lektionen som vi ser som nåt slags halvprov, ibland har 
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vi test som dom gör hemma å då är det upp till dom själva om dom gör det, men det är ett 

inlämningstillfälle eftersom jag går igenom det… lektionen efter… Ja ungefär så. C- 

Använder du dig av någon speciell pedagogik?, e- Näej, inte nån sån där… som man… som 

det finns namn på he he. Sen vet jag att jag tycker själv att jag är bra på att försöka sätta mig 

in hur mina elever har tänkt i stället för att bara visa dom svaret… Så när dom räcker upp 

handen så… frågar jag alltid, - Hur har du tänkt? Och kan ibland bli irriterad då när dom 

suddar ut, … för dom vet att jag vill se hur dom har tänkt, … så att man får en… en 

diskussion… och inte bara något som är nerskrivet på papper. …, C- Kan du beskriva en helt 

vanlig matematiklektion, öö ä upplägg, syfte, mål?, e, Uffp, har oftast har jag genomgång på 

en så där tjugominuter, … och… i år har jag många svaga elever, så det brukar bli väldigt 

basic… på absolut G nivå. Å då får jag med mig dom flesta, dom flesta tycker dom hänger 

med på lektionerna… genomgångarna. Sen så får dom räkna själva… det är väl en vanlig 

lektion om jag inte bryter av med nåt… nåt annat då… Och… hjälpa varandra och fråga 

mig… … ääähmm… ååå… … Ja nej så ser det väl ut ungefär. …, C- vilka olika former 

använder du dig för att dokumentera elevernas kunskapsprestationer? …, e– Prov…äää test… 

förannonserade… ibland har jag oannonserade test också… äääm… jag… har i huvudet vilka 

som de e som kan vissa saker när dom räcker upp handen å svarar när jag står framför tavlan, 

för jag har alltid hela tiden dialog med mina elever framme vid tavlan, men jag skriver aldrig 

upp någonting bara. Å det kan faktiskt ibland kanske gå till överdrift, för jag kan fråga såna 

löjliga saker som vad är två gånger två… Å de har bli blir bara… i a av själva farten då… 

mmt hhä och sen så också när man går runt å hjälper dom då… Å oftast så är det kanske dom 

som är lite sva dom svagare eleverna som inte räcker upp handen så mycket utan kanske som 

snackar bort lektionen istället. … Å därför måste jag bara gå på proven när det gäller dom då, 

vilket är himla tråkigt för jag vet att dom ibland kan bättre på lektionerna än vad dom 

presterar på proven. , C- Ää du använder alltså inte inlämningsuppgifter å laborationer å ha 

med, e- JOO! Jo det glömde jag, äämm nu är det så att äää… jag uok har inte kunnat hitta 

detta någonstans i kursplanen det här med att man äää skall laborera eller så där att det, det är 

ett sätt att vis vad man kan. Så därför när vi har laborationer å alla eleverna inte lämnar 

allihopa, så kan jag inte säga att dom inte får godkänt bar för dom inte har lämnat in dom. 

Men så därför ser jag det mer som ett tillfälle att visa… ytterligare ett tillfälle att visa vad man 

kan utöver prov å andra såna saker som är grundande för betyget…, C- Hur många prov har ni 

ungefär på en kurs? e- Vi har… fyra prov plus ett nationellt prov. En ett på varje delmoment, 

aritmetik, algebra, geometri och funktionslära, statistiken har vi inget prov på utan… mer än 

att dom gör en statistik undersökning eller så, nu pratar jag A matten… … Så att äää å sen då 
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nationella provet. …, C- Kan ni beskriva hur ni går tillväga när ni bedömer en elev?, e- Är det 

A matte vi skall prata om nu? hhpp, äää när vi bedömer en elev. Vi brukar… allihopa här 

uppe har samma prov och vi har ju satt G gräns på alla proven till exempel, VG och MVG å 

då, äää eller M, vi har ett G, VG prov å så har vi ett MVG prov så det är två olika tillfällen. Å 

så sätter vi G gräns å sen så… lägger vi ihop elevens resultat på alla prov… … så dom 

kommer upp i en… poängsumma, å så har vi också en poängsumma som är för g nivån alla 

alla proven också. Å det kan ju kanske tyckas konstigt då för att har man lyckas jätte bra på 

ett prov och så klarat dåligt på dom andra eller, eller så där så… så hamnar man någonstans 

mittemellan. Men då har man ju haft chansen innan å visa med andra ää innan laborationer å 

så också. Och dessutom så som dom hamnar i dom här sammanlagda poängen av dom första 

fyra proven, det stämmer oftast väldigt väl överens om hur dom hamnar på det nationella 

provet. hmmm. , C- Ää, Vad ser du för fördelar med att använda sig av den här typen av 

bedömning, Godkänt, Väl Godkänt och Mycket väl godkänt?…, e- Alltså det här 

betygssystemet menar du? Äää… Ja! G nivån är ju, Godkänt… spannet är ju väldigt stort 

tycker jag så de ääh det känns inte riktigt bra… … Det kan vara dom allra svagaste eleverna 

som precis klarat sig å så dom som ändå är rätt så duktiga men fast hhhfp Ja, inte når upp till 

VG då, hela tiden ligger på G plus. Men VG nivån tycker jag är bra, MVG nivån… tror jag att 

både jag och mina elever upp… tolkar då asså för dom tolkar ju som jag eftersom jag är deras 

lärare, Å jag e tolkar gemensamt mina kollegor här uppe, så jag tror att både jag å mina elever 

tycker det är rätt så stort hopp mellan VG å sen komma till MVG… eftersom man skall även 

gå ifrån att göra till specifika fall till generellt. Och på den här skolan så är inte eleverna 

jättestarka i matte, å då… över vi dom inte så mycket på, vi hinner inte öva så mycket på det. 

Men i år har vi börjat göra ett häfte med MVG prov så att nej jag mena MVG, MVG uppgifter 

så dom kan börja öva sig på det också… Tjaa!…, C- Vi var inne lite på nackdelar, ser du 

några fler nackdelar med det här betygssystemet?…, e- Mmmm jag måste tänka… … … … 

Ja det är ju det här då… om man har legat precis på gränsen så hade man innan med det gamla 

betygssystemet, på, på gränsen till Godkänt där då, fått en två, (kort paus) e- Ja jag fyller, ja 

var ju här då ä jag skulle tala om att en en till nackdel är att dom elever som legat precis på 

Godkänt gränsen eller under, hhhfft hade i det gamla betygssystemet fått en två av mig och 

där för inte varit Icke godkänd, utan kanske sökat in, sökt in på högskolan å så en då då. Så att 

det är ju synd för dom då att dom inte kom in å så, samtidigt som jag… om jag får gå in på det 

positiva så tycker jag inte att dom skall… dom dom kommer inte klara av högskolestudier 

med matematik om dom inte kan… nå upp G nivå. Så på det sättet är det positivt också men 

just det här att man stämpel du är inte Godkänd… Inte godkänd för vad då? Som människa 
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eller a så sånt. Mmmjah. , C- känner du dig pressad att undervisa på ett speciellt sätt på grund 

av det sätt ni bedömer eleverna?… … … …, e- Jaaaaa… nej inte på grund av det sättet vi 

bedömer eleverna men jag känner nog att ju vi styrs utav hur vi vet att nationella proven 

brukar se ut… Så vi lägger fokus på såna uppgifter… inte brukar dyka upp där men såna typ 

uppgifter som äää… som är kopplade till vardagen å som, som man tycker eleverna skall 

kunna, men hade man… inte haft Aasschh! nationella provet så hade man kunnat… gå 

igenom sånt som man själv tycker är roligt å sånt. Å då hade det kanske blivit ännu roligare på 

lektionerna, jag vet inte… Men inte hur vi bedömer, de det tycker jag nog inte… Nej!…, C- 

Hur ser du på det nationella provet? e- Ja nu lät det som jag var negativ till det, ja jag vill 

absolut ha det he he… Ääää eftersom det gör att det blir rättvist… över hela Sverige 

förhoppningsvis. Jag tycker det är bra… äää… bra frågor å… öö JA!… det brukar vara 

jättebra tycker jag å sen har jag också sett i… i… under, nån under, undersökning där att om 

man låter flera lärare rätt ett å samma prov så är inte spannet så stor så att själva bedömnings 

hänvisningarna är… också rätt tydliga, så det blir rättvist. Sen så är vi rätt så… vi ligger 

väldigt likt det nationella provet på den här skolan på alla den, MEN! Vi sätter mycket IG här 

ju och jag har sett också undersökningar på att… på andra skolor… eller på mång väldigt 

många andra skolor så sätter man Godkänt på elever trots att dom inte klarar nationella 

provet. Å då får man hoppas… eller de det är klart att dom kan bli Godkända ändå, men… det 

kan också vara en anledning att vi sätter mer IG än andra då om dom får godkänt ändå. Men 

det beror ju på hur mycket, alltså det har jag ju ingen aning om dom har äää sett hur deras 

elever nåt upp till kriterierna eller inte. Å vi går ju inte bara på nationella proven här häller… 

men det är en måttstock, i och med att vi ligger väldigt likt den så är det verkligen… oftast 

bara ett ytterligare… ämm… vad heter det?… ytterligareee sätt att se att man, man är på rätt 

spår med betygssättningen… … 
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Bilaga 8 

 

Mitt syfte med detta arbete är att undersöka hur mycket/lite bedömning och betyg styr lärarens 

undervisning. 

Om skillnader finns mellan olika bedömningsformer, påverkar det då lärarens sätt att 

undervisa såsom val av material, ämne, provform, (pedagogik, metodik, didaktik)? 

Tenderar lärarens fokus att riktas åt annat håll än det ”långsiktiga lärande” som 

beskrivs i läroplanen? 

 

Börja med att fråga dem 

Namn? 

Ålder? 

Hur länge de har varit lärare? 

På vilka olika platser har de undervisat? 

Vad har de för utbildning? 

 

Låt dem beskriva sin arbetsplats och deras ämnen 

 

 Hur ser er lokala kursplan ut för ämnet matematik? 

 Beskriv de bakomliggande tankarna kring utformningen av kursplanen 

 Finns det några uppsatta mål? Vad grundar de sig på? 

 Vad finns det för kriterier till de uppsatta målen? Förklara, beskriv. 

 På vilket sätt bedriver ni eran undervisning? 

Metodik, pedagogik, didaktik 

Beskriv en vanlig matematiklektion. Upplägg, syfte, mål, vision m.m.  

 Vilka olika former använder ni er av för att dokumentera elevernas 

kunskapsprestationer? Såsom skriftliga/muntliga prov, redovisningar, grupparbeten, 

projekt m.m.? 

 Beskriv hur ni går tillväga när ni bedömer en elev? -arbetssätt, -kriterier, -omfång, 

olika styrdokument, elevens medverkan m.m.? 

 Använder ni av helt egna styrdokument eller använder ni er av styrdokument t.ex. 

från. skolverket? 
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 Vad ser ni för fördelar med att använda sig av detta betygsystem? vid bedömning av 

elever 

Nackdelar? 

 Känner ni er pressade att undervisa på ett speciellt sätt på grund av det sätt ni bedömer 

elever? 

 Hur ser ni på det nationella provet? 
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Bilaga 9 

 

GYMNASIESKOLAN 

Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 

2.5 Bedömning och betyg 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som 

uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier. 

Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva mot att varje elev 

 tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och 

 kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i 

kursplanerna. 

Riktlinjer 

Läraren skall 

 fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar 

i studierna, 

 i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverka med hemmen och informera om 

elevernas skolsituation och kunskapsutveckling och 

 redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker. 

Läraren skall vid betygsättningen 

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

kursplanen, 

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

aktuella undervisningen, 

 beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och 

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

Kommentar: 

Ovanstående bestämmelser i läroplanen gäller för det offentliga skolväsendet. 

Bestämmelserna tillämpas också för fristående gymnasieskolor som i sin ansökan 

uppgett att de följer Lpf 944.  


