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Sammandrag

Många faktorer och kunskaper förutom de direkta matematikkunskaperna kan påverka 

betygbedömning i matematik i gymnasiet. Syftet med mitt examensarbete är att 

undersöka vilka sådana faktorer för bedömningen som är kopplade till eleven, som 

beteende, attityder, ambition och andra kunskaper. Finns de? I vilken grad? Finns det 

någon skillnad mellan de olika programmen i gymnasieskolan? Finns det någon 

skillnad i olika bedömningars syfte?

För att kunna identifiera de faktorer som inte är direkt kopplade till matematik 

studerade jag först vad som definieras som kunskap, vad som definieras som 

matematikkunskap och kompetens, samt vad, hur och i vilket syfte bedömningen sker. 

Jag genomförde fyra kvalitativa intervjuer med fyra matematiklärare som är verksamma 

på gymnasiet i minst ett teoretiskt och ett praktiskt program. Jag kom fram till att det 

kan hända att många faktorer spelar in i bedömningen i olika grad mellan olika program 

och i olika bedömnings syften (två bedömningsyften: en formativt och en summativt). 

Detta försöker de intervjuade lärarna undvika genom att vara medvetna om 

bedömningsproblematiken, genom att undvika subjektivitet framför allt i den 

summativa bedömningen , genom att hålla bedömningsproblematiken uppe i de dagliga 

diskussionerna i skolan, genom att satsa på extra prov, både muntliga och skriftliga, och 

diskussioner samt genom att använda sig av det nationella provet som ett 

regleringsinstrument.   

Nyckel ord: Bedömning, matematiska kunskaper  

2



Innehåll

Sammandrag.....................................................................................................  2    

1 Inledning....................................................................................................  5

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................  7

2 Begrepp......................................................................................................  8  

2.1 Kunskap.............................................................................................  8 

2.2 Tyst kunskap...................................................................................... 10 

2.3 Matematikkunskaper och kompetenser ............................................ 10  

3 Styrdokumenten och skollagen.................................................................. 13

4 Teoretisk referensram................................................................................ 15

4.1 Bedömningens syfte: formativt eller summativt............................... 15

4.2 Vad och hur bedöms?........................................................................ 16

4.3 Kan en bedömning vara ”helt” objektiv?.......................................... 18

5 Tidigare forskning ..................................................................................... 19

5.1  Störande aspekter i bedömningen..................................................... 19

5.2  Visar betyg de rätta kunskaperna?..................................................... 21

6 Metod......................................................................................................... 23

6.1 Sammanfattning av några identifierade faktorer och intervjufrågor . . 23

6.2 Metodval........................................................................................... 25

6.3 Etiken i min uppsats.......................................................................... 26

6.4 Urval.................................................................................................. 27

6.5 Tillvägagångssätt............................................................................... 28

7  Resultat...................................................................................................... 30

7.1 Lärarintervjuer................................................................................... 30

7.2 Sammanfattning av resultatdelen...................................................... 40

8   Diskussion.................................................................................................. 43

8.1 Resultatdiskussion............................................................................... 43

8.2 Metoddiskussion.................................................................................. 45

9   Förslag till vidare forskning....................................................................... 48

Referensförteckning.......................................................................................... 49

Tryckt litteratur.......................................................................................... 49

Nätreferenser.............................................................................................. 50

Intervjuer.................................................................................................... 51

3



Bilaga 1: Brev................................................................................................... 52

Bilaga 2: intervjufrågor..................................................................................... 53

4



1 Inledning

Lärarens yrkesmässiga bedömning i form av betygsättning är slutgiltig med ytterst små 

möjligheter att ändras . Enligt gymnasieförordning är det i princip inte möjligt att ändra 

slutbetyget i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Lärarens bedömnig kan 

påverka elevens framtida möjligheter i studier eller arbete, elevens självbild och ibland 

självkänsla. Därför är det viktigt att bedömningen är rättvis och likvärdig. 

I min utbildning till lärare ingår praktiska inslag ute i gymnasieskolor. Där har jag 

upplevt många diskussioner om betygsättningen och hur olika samma 

matematikkunskaper kan bedömas. Många faktorer kan vägas in på olika sätt beroende 

på vilken skola eleven går i, vilken lärare eleven har, vilket program eleven går på och 

vilken kunskapsnivå klassen som eleven går i har. Det finns också andra faktorer som 

har med elevens attityd eller närvaro att göra. 

Jag har alltid varit osäker i konstruktioner av matteprov på grund av att jag är osäker på 

hur eleverna kommer att kunna bedömas på ett rättvist sätt. Skolverkets betygskriterier 

var inte tillräckliga för mig i rättningen då jag alltid försökte anpassa mig efter min 

aktuella VFU-lärares kunskapkvalitetskrav på eleverna. Utifrån mina observationer 

under VFU-perioderna ser jag att det finns skillnader i bedömningar inom 

matematikämnet mellan olika lärare. Jag brukade alltid fråga efter varje lektions slut om 

allt vad jag tänkte på just då, speciellt om kriterierna för de olika betygen. De svar som 

jag fick rörande de frågor som handlar betygsättningen i matematik brukar skilja sig 

mellan olika lärare på grund av att de tycker olika om bland annat hur olika faktorer ska 

vägas in i betygsättningen.     

Skolverket beskriver betygkriterierna för att hjälpa lärare att upptäcka kvaliteterna i 

elevernas kunskaper. De bör ligga till grund för betygsbedömning. Min förförståelse var 

att ämnet matematik är ett ämne som har välbeskrivna mål och betygskriterier med 

väldigt litet utrymme för lokala prioriteringar och anpassningar, men jag har ändå 

upplevt stora skillnader i betygsbedömningar mellan skolor, lärare, program och klasser. 

Enligt min erfarenhet anpassar lärare sina krav eller kriterier för de olika betygen i 

matematik till de olika elevernas kunskapsnivå i de olika programmen och till lokala 
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förhållanden. De lokala betygkriterierna  kan innehålla elevens personlighet som 

attityder och noggrannhet, när dessa egenskaper väger tungt i det kommande yrket. Jag 

upplevde att dessa egenskaper  kan vara en del av underlagen som används för 

betygsättningen redan vid anpassning av de nationella planerna till de lokala 

kursplanerna med de lokala målen.

Det finns mycket litteratur om bedömningen i skolan och om metoder för rättvis och 

likvärdig bedömning. Samtidig finns det också mycket skrivet i läroplaner, skollagar 

och andra  föreskrifter om vilka kunskaper som bedöms och vilka kriterier som används 

speciellt i matematikämnet. Ändå upplevde jag svårigheter i bedömningen under min 

utbildning till lärare, inte minst mina verksamhet förlagd utbildning (VFU) perioder på 

gymnasienivå. Detta väckte mitt intresse att undersöka och skriva om bedömningen av 

matematik i gymnasiet samt vilka faktorer som påverkar och gör att bedömningen 

varierar mellan olika lärare. Det som intresserade mig mest var att undersöka vad lärare 

bör tänka på inför bedömningen. 

Jag tycker att det är viktigt att undersöka först vilka är faktorerna samt vilka av dessa 

faktorerna påverkar mest och sedan att undersöka rättvisan i att låta andra kriterier än de 

direkt matematikrelaterade ligga till grund för bedömningen och betygsättningen. Jag 

tycker också att det är viktigt att undersöka om en ”individualiserad” bedömning kan 

vara rättvis och likvärdig och om en anpassad och individualiserad kursplan leder till 

likvärdig och rättvis bedömning.

Det finns mycket skrivet om ämnet. Jag valde att undersöka vilka faktorer som hänger 

ihop med elevens personlighet, vilka andra kunskaper förutom matematiska som 

påverkar bedömningen, hur de behandlas i verkligheten samt hur bedömningen kan 

färgas av de olika bedömningarnas syften och  program.

Att studien utförs på gymnasienivå är för att den stora variationen av bedömningar 

enligt Skolverkets undersökningar finns i matematik A på gymnasienivå. Arbetet tar 

hänsyn till enbart lärarperspektivet.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka faktorer och kunskaper, förutom 

de rena matematikkunskaperna, som ligger till grund för bedömning och betygsättning i 

matematik på gymnasienivå utifrån läraresperspektiv. Ett ytterligare syfte är att finna ut 

om det existerar skillnader i lärares bedömningar med hänsyn till dessa faktorer mellan 

ett teoretiskt program och ett praktiskt program och mellan de olika bedömningarnas 

syften (den summativa och den formativa bedömningen, se mer nedan s. 12). 

 Vilka personliga drag och  faktorer förutom matematikkunskaper påverkar 

betygbedömningen i matematik ur lärarens perspektiv? Jag kommer särskild att 

fokusera på dessa faktorer: elevens ambition, framtidaplaner, personlighet, 

beteende och attityd, och elevens tysta kunskap.

 Skiljer sig graden av vägning av de bedömningsfaktorerna mellan de praktiska 

och de teoretiska programmen?

 Skiljer sig graden av vägning av de bedömningsfaktorerna i de olika 

bedömningarnas syften (den formativa och den summativa bedömningen se mer 

på s. 13)
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2 Begrepp

Eftersom en av syften med detta arbete är att undersöka vilka faktorer och kunskaper, 

förutom de rena matematikkunskaperna, som ligger till grund för bedömning och 

betygsättning så behövs en definition på vad är kunskap och vad är matematikunskaper.

Under denna rubrik redovisas begreppen kunskap, tyst kunskap, matematikkunskap och 

kompetens i skolans värld utifrån teoretiska arbete.

2.1 Kunskap

Vad är grundsynen på kunskap i skolan? Vad är skolkunskap? I detta avsnitt refereras 

till Maltén (1981).

Maltén  klassificerade kunskap i skolan som: Baskunskap, fördjupad kunskap, 

processkunskap och människokunskap (s. 166) . Han menar att samspelet mellan de 

olika kunskapsformerna ger eleven den nödvändiga ”beredskapen och förhållningssättet 

till såväl kunskap som kunskapsinhämtning” (s. 196). 

Baskunskapen är den typ av skolkunskap som kan användas som ”verktyg och redskap 

för fortsatt, fördjupad kunskapsinhämtning”(s. 192). Maltén menar att baskunskapen 

”består mest av fakta och termer/…/ begrepp, strukturer, principer, förståelse för 

sambanden i omvärlden och hur denna ska vidare utvecklas- ja, kort sagt helhets 

kunskap” ( s. 192). Denna kunskap kallar han också för grundläggande färdigheter. Han 

anser att en väl inövad baskunskap är en nödvändig förutsättning för att eleven ska 

kunna söka vidare till den fördjupade kunskapen. I baskunskapen skiljer han också 

mellan basfärdighet och baskompetens. Basfärdighet har sin funktion som redskap att 

ha med för vidare sökning av den fördjupade kunskapen, men detta kräver en 

baskompetens som är viktig för att avgöra när och hur man använder sina verktyg eller 

sina basfärdigheter (s. 192 –– 196).
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Fördjupad kunskap är den kunskap som eleven utöver sina baskunskaper får i sökning 

av nya kunskaper i fördjupningskurser. En fördjupningskurs skall kännas meningsfull, 

och innehållet ska vara verklignära. Kopplingen mellan teori och praktik är viktig för att 

kunskapen ska vara användbar. Kunskapsinnehållets karaktär är: bas kontra 

fördjupning, meningsfullhet, användbarhet. Men hur sovras sådana kunskaper? Vem 

står bakom stoffprioritering, lärare eller eleven? Maltén föreslår ett fördjupat 

kursinnehåll bygga på två delar, en obligatorisk del där lärarlaget och kursplanen väljer 

innehållet och en valfri del där eleven kan välja ämnesområde i form av tema eller 

projekt. Vidare menar Maltén att på det sättet har man utnyttjat lärarens utbildning och 

erfarenhet i valet av fördjupnings kursens innehåll och samtidigt har elevens intresse 

och behov påverkat vissa delar av kursens innehåll. Hur innehållet i fördjupningskursen 

väljs är viktig enligt Maltén. 

Ju mer stoffet styrs från lärarens sida, desto större risk att eleven inte 

uppfattar det som är meningsfullt och användbart. Ju oftare eleven får 

påverka stoffvalet, desto större chans tillstudier med motivation, 

behovsanknytning och individualiseringsmöjligheter . ( s. 171)

  

Maltén tycker också att det är mycket viktigt att ha inlärningsprocessen i 

kunskapssynen speciellt i tema och projektstudier. Han påpekar vikten av elevens aktiva 

inlärning, för genom elevens aktivitet i sökning av en kunskap (en kunskap som väckt 

elevens nyfikenhet och ligger i hans intresse) under fria former skapar ny fördjupad 

kunskap med utgångspunkten av elevens baskunskap. Han anser att om eleven lär sig 

kunskapsinhämtningsprocessen så har eleven ”skapat en beredskap för framtida behov”. 

Den kunskap som Maltén kallar reflekterad kunskap är den kunskap som eleven själv 

skapade i en aktiv process där eleven också tränade och förstärkte sin förmåga att skapa 

nya kunskaper. Förmågan att skapa nya kunskaper heter processkunskap eller 

problemllösningsförmåga, den kommer att ”sitta kvar i ryggmärgen när allt annat 

försvinner” ( s. 196). Denna typ av kunskap är intressant utifrån bedömnings perspektiv.

Eleven övar även sitt emotionella och sociala beteende i sökning av baskunskap, 

fördjupadkunskap och processkunskap. Eleven får en ”fördjupad kunskap om 

människan och hennes reaktioner”(s. 167). Detta är en viktig förutsättning för ”äkta 

behovstillfredsställelse och därmed känslomässigt överskott” (s. 167). Han menar också 

att en känslomässig kontakt med eleven är grunden som läraren kan bygga på för 
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bearbetning av kunskapsluckor hos eleven. Detta är en annan aspekt på kunskapen som 

bara fås när eleven hamnar på en verklighetssituation. (s. 167)

2.2 Tyst kunskap

Tyst kunskap finns, enligt filosofen Polanyi (1985). Han påstår att hela människans 

kulturella arv är knutet till människans symbolförmåga. I en kunskapprocess jämförs 

symboler och verifieras med människans sinnesförnimmelser samt uttrycks med språk. 

Människan assimilerar, jämför och sedan kategoriserar med hans/ hennes kulturella arv. 

Polanyi menar att en tyst kunskap är både kognitiv och affektiv (intellektuell och 

känslomässig) och därmed påverkar kompetenser och beteenden. Den tysta kunskapen 

kan visa sig både på den intellektuella nivån och på den praktiska nivån i form av 

problemlösningskompetens (a.a., passim). Polanyi hävdar också i sin bok att man kan 

ha kunskap utan att kunna bevisa det för att människans tänkande jämför och adapterar 

mer än vad den kan beskriva med ord. När den tysta kunskapen hittar det  språkliga 

utrycket omvandlas den tysta kunskapen till verbaliserad kunskap (Rolf 1991, passim). 

Den verbaliserad kunskap är den typ av kunskap som är bedömningbar. Har elevens 

kunskap inte nått till detta stadie är kunskapen tyst och svårt att bedömma.

2.3 Matematikkunskaper och kompetenser 

Kursplaner i matematik skriver om  ” nödvändiga kunskaper i matematik” och i en 

rapport av Arbetsgruppen för nationella prov vid institutionen för 

beteendevetenskapliga mätningar (BVM, 2004)  skrivs om  nödvändiga 

matematikkompetenser att uppnå. I litteraturen kunde jag inte se en klar gräns mellan 

begreppen matematikkunskaper och matematikkompetenser/ matematikbasfärdigheter. 

Jag uppfattar att orden står för ungefär samma sak.

 

Matematiken i gymnasiet är utvecklad ur praktiska behov av matematiken i framtida 

studier och för vardagliga behov, samt ur den elevens nyfikenhet att upptäcka och 

utforska matematiken. Tre huvudsyften med matematikutbildningen i gymnasieskolan 

presenteras i kursplanen (Skolverket 2000). 
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1. Utbildningen ska stödja elevens framtida studier inom matematik och andra 

ämnes studier genom att ge tillräckliga kunskaper i matematik.

2. Utbildningen ska stödja eleven utanför skolan genom att ge nödvändiga 

kunskaper.

3. Eleven ska känna matematiken som en glädje resurs genom bland annat 

utveckling av sin kreativitet och förmågan i problemlösning. 

    (s. 73)

I BMV (2004) redogörs resultat av en analys av läroplan, programmål, kursplan och 

betygkriterier gällande för gymnasiematematiken B; C, D. I rapporten redovisas de 

matematiska kompetenser som behöver uppnås för att kunna uppnå de olika syftena 

med gymnasieutbildningen i matematik. Dessa kompetenser används inom de olika 

matematiska områdena som ingår i respektive kurs och speglas i de olika nationella 

kursproven i matematik i gymnasiet. Kompetenserna som redovisas i BMV (2004) är:

1. Problemlösningskompetens: Det är kompetensen som krävs att lösa problem som 

kräver i sin lösning mer än bara inlärda utantill regler. Eleven behöver utnyttja sina 

kunskaper på nya situationer. Sådana problemlösning och tankekonstruktion betraktas 

som skapande aktivitet. 

2. Algoritmkompetens: Att ha baskunskaper som krävs för problemlösningar. ”Att känna 

till och kunna använda relevanta algoritmer” ( s. 15). Algoritmer här är en inlärd 

procedur med ett eller flera steg och med en övergripande ordningsföljden. 

3. Begreppskompetens: Denna kompetens definieras som att ha ”förtrogenhet med 

innebörden av relevanta begreppsdefinitioner” (s. 8). Begreppompetensen är att kunna 

definiera och använda matematiska begrepp.

4. Moddelleringskompetens: Kompetensen skall kunna användas i utommatematiska 

situationer där eleven behöver konstruera en matematisk modell för problemlösning, 

tolka och utvärdera resultat av modellen. Utvärdering sker genom att se de 

begränsningar och de förutsättningar resultat. 
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5. Resonemangkompetens: Kompetensen om bevisföring med matematiska resonemang 

och bevis användning. Det är att kunna föra en argumentation på matematiska grunder 

och språk vilket innebär att argumentationer är ” mer och mindre strikta 

argumentationer som bygger på allmänna logiska och speciella ämnesteoretiska 

grunder. Den bör också innehålla den undersökande verksamheten av att hitta mönster 

och att formulera, förbättra och allmänt” ( s. 10). Kompetensen här innebär också 

värderingen av de använda matematiska bevis och argument.

6. Kommunikationskompetens: Det är kompetensen att kunna tolka, producera och 

framföra matematiskt innehåll med matematiskt språk både muntlig och skriftlig. 

Kompetensen är att ”förstå matematisk terminologi och matematiska begrepp och att 

kunna använda dessa på lämpligt sätt i en flervägskommunikation” ( s. 33).
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3 Styrdokumenten och skollagen

I det här avsnittet redogöras för vad styrdokumenten och skollagen säger om 

bedömning i skolan. Enligt propositionen (Proposition 1992/93:250) är syftet med det 

nuvarande mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i skolan är att betygen ska ge 

besked om elevens kunskaper och färdigheter.   

Enligt Lpf -94 skall ”läraren beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper 

och göra en allsidig bedömning av kunskaperna” (s. 49). Bedömningens huvudsyftet är 

att ge en bild av elevens måluppfyllelse och den nivå av kunskapskvalitet som eleven 

har. Denna bild som eleven får riktas till eleven själv, föräldrar, framtida 

studieorganisation som eleven kan tänkas söka till och till framtida arbetsgivare. 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf- 94) står det under rubriken 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. 

(Lpf- 94, s. 17)  

Och

Läraren skall vid betygsättningen

• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande

till kraven i kursplanen,

• beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat

sätt än genom den aktuella undervisningen,

• beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och

• göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta

hela kursen. (Lpf - 94, s. 18)

I det målrelaterade systemet som tillämpas i skolan idag bör elevernas kunskaper 

bedömas i relation till mål och kriterier av kursen som eleven läser. Elevens kunskaper 

kvalitéer bedöms genom att jämföra elevens kunskap med kursens betygskriterier. 

Kriterierna beskriver den graden som eleven nått målen eller kvaliteten av elevens 

kunskaper. Peter Fagerlund berättar i ett program i UR att det ska inte vara kvantiteten 

av kunskaper som bedöms i betygsättningen utan kvaliteten av kunskaperna. 
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..det är graden av självständighet, kreativitet och utveckling som stiger med de 

högre kvalitetskraven. (Fagerlund, 2006)

I läroplanen (Lpf 94) ska kärnämneskurserna plan anpassas till skolans förhållanden 

och till de olika programmen så att eleverna kan utnyttja sina förutsättningar, intresse 

och erfarenheter i sin inlärning för att nå målen. De anpassningarna ska inte påverka 

kunskapsnivån eller kvalitet på kursen. 

I läroplanen Lpf 94 förklaras skollagen bestämmelser om att en utbildning ska vara 

likvärdig över hela landet och normerna för likvärdigheten skall bestämmas utifrån 

riksgiltiga mål. Det förklaras också att:

 en likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma 

sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov/förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen.

 (Lpf94, s.6)

Enheten för styrdokument menar i tolkning av sina  skolverkets bedömnings regler att 

om ”rättvisa och likvärdighet ska kunna upprätthållas får emellertid inte bedömningar 

mellan olika klasser och skolor upplevas som olika och orättfärdiga” (2006). I samma 

skola bör alla matematik lärare grundar sina bedömningar på gemensamt uttolkade 

betygs kriterier. 

Statistiska analyser av förändringen av betygstandarden mellan prov och kurs slutbetyg 

visade att skillnaden varierades beroende på vilken skola, gymnasieprogram och 

provämnen (Skolverket, 2004, s.7- 8 ). Största skillnaden bland kärnämneskurserna har 

matematik A (Skolverket, 2005), och förhållande mellan kurs och provbetyg i 

matematik A varieras mest mellan olika program 

Matematik A har störst skillnad mellan kurs- och provbetyg.(Skolverket 2005, s.17) 
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4 Teoretisk referensram 

4.1 Bedömningens syfte: formativt eller summativt

Gipps (1994) anser att man bör veta syftet med bedömningen innan den görs. Lindström 

(2005) anser också att man bör veta bedömnings syfte innan man bestämmer 

bedömningsformer. I teorin skiljes mellan två olika syften för bedömningen. 

/.../skilja mellan sådana bedömningar som primärt är avsedda att resultera i ett omdöme om det 

som studeras och sådana som syftar till att generera sådan information,som kan förbättra /…/ 

elevers lärande och lärares undervisning. (Korp s.67)

Den summativa bedömningen är den bedömningen som görs i slutet av en kurs. Den 

summerar elevens matematiska kunskapskavalitet och är den slutgiltiga bedömningen. 

Den formativa bedömningen har en uppgift att stimulera eleven under kursens gång 

genom att lyfta fra elevens styrkor och svagheter. Under lärprocessen är det viktigt att 

låta eleven själv hitta sitt  eget sätt för hans kunskaputveckling genom återkoppling som 

fås av läraren (Pettersson 2005, passim). Egidius (1985) anser att den formativa 

bedömningen är mer som en handledning, för eleven blir kritiskt granskad och 

handledd, och i bedömningen medverkar eleven aktivt och försöker rätta sig efter 

läraren anvisningar medan den summativa bedömningen sker vid betygsättningen där 

eleven inte alls involverad.

 

Astrid Pettersson, professor vid PRIM-gruppen på Lärarhögskolan i Stockholm 

beskriver de två bedömningsformerna. Hon beskriver den formativa bedömningen som 

bedömning för lärande och den summativa bedömningen som bedömning av lärande. 

Allwood och Jonsson (1999) anser att man bör fokusera på elevens metakognitiva 

förmåga som de beskriver som elevens kunskap om sin egen kunskap och 

kunskapsprocess. De skriver också om betydelsen av självbedömningens effekter på 

elevens kunskaputveckling. 

Gipps (1994) beskriver bedömningsproblematiken i ett bidrag till forskarnätverket i 

Göteborg som olösbar på grund av den relationen som finns mellan individens 
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kunskapskonstruktion och samhällets krav på bedömningen. Hon hävdar att det är 

nödvändig att utveckla bedömningen i sina två former. Den formativa bedömningen 

som beskriver lärande process och den summativa bedömningen som är nödvändig för 

att den ger en kvantitativ information om de individuella kunskapsskillnaderna. Gipps 

anser att fokus bör vara på utvecklande av lärarens kompetenser i observation av 

eleverna i sina utvecklingar under sina lärprocesser (svingby G&S s. 15- 59)

Den formativa och den summativa bedömningen har två olika funktioner. En stödjande 

där eleven deltar aktivt, bedömer sitt lärande och hittar metoder till vidare utveckling av 

sin lärprocess och en examinerande funktion. Det är viktigt att hålla isär de två 

funktionerna för enligt Brändström ska eleven inte belastas med bedömningen under sin 

lärprocess för detta påverkar hans utvecklande av sina kunskaper. Brändström anser 

också att man bör låta en extern lärare ansvarar för den summativa bedömningen och 

man bör inte låta en sådan bedömning bygga på den ”interna” formativa bedömningens 

material. Brändström ställer en fråga om hur oberoende en formativ bedömning kan 

vara om det använder interna material som grund till den externa bedömningen 

(Brändström 2001). 

Den formativa bedömningen ses också från det kommunikativa perspektivet. Den 

traditionella synen som beskriver relationen lärare - bedömning som subjekt –objekt 

relation och som beskriver eleven som bara är föremål för undervisning bör ändras. 

Från det kommunikativa perspektivet är både läraren och eleven inblandade i 

bedömningen som subjekt. Elevens erfarenheter anses viktiga för utvecklande av 

lärande vilket gör att bedömningen anses som en viktig aspekt i lärande. I ett sådant 

perspektiv ska lärare hitta en balans mellan systemets krav och individernas möjligheter 

till utveckling av lärande med samtal (Fritzén & Gerrevall 1999). 

4.2 Vad och hur bedöms? 

Maltén (1981) anser att den kunskap som är enkel att mäta är ofta oviktig kunskap. Han 

skiljer mellan de olika kunskaper aspekternas bedömnings möjligheter. Baskunskapen 

är enklast att bedöma om man har tillräcklig mycket, medan de andra formerna av 

kunskaper är mycket svårare att mäta. Fördjupnings kunskaperna är svår att bedöma, för 

den frivilliga delen (med frivilliga delen i en kurs menar han fördjupnings kurser i form 
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av tema och projekt) skiljer sig från skola till skola. Elevens förmåga att hantera process 

är den viktigaste kunskap som eleven får i fördjupnings kurser. Att bedöma 

processförmågan är relevant men svårt om man ska vara objektiv för det är svårt att 

hitta ett lämpligt objektivt mätinstrument. Samma svårighet har bedömningen av 

människokännedom kunskap som ”är förmågan att sköta samspelet med och 

relationerna till andra människor” ( Maltén 1981, s. 191).

Enligt Henry Egidius är ”hur väga samman de olika kunskaper som varje elev har på 

olika områden av ämnet och inom en viss given kurs” är ett problem i betygsättning i ett 

målrelaterat system. Eftersom ”människor presterar olika bra på olika typer av 

uppgifter, så hamnar de på olika rangordningar” beroende på vilken uppgift de löser 

(Egidius 1985, s. 60). 

I gymnasieskolan läroplan, Lgy70, står det att bedömningen ska vara allsidig och 

fortlöpande och 

inriktas på alla de sidor av elevens utveckling och prestationer/…/ Vid alla 

förhör och redovisningar bör hänsyn inte enbart och inte främst tas till 

elevernas detaljkunskaper och reproduktionsförmåga utan också till deras 

förståelse för orsakssammanhangen. (Lgy 70, s. 42)

Egidius (1985) menar att läroplanen ”betonar mera komplexa färdigheter som är 

återgivning av fakta och detaljer samt en inriktning på det individuella 

studieprogrammet” (s. 63). Den ger lärare en instruktion på att de ska bedöma 

”elevernas sätt att hantera kunskap och inte bara deras förmåga att återge dem”(s. 63).  

Att hantera kunskap är enligt Egidius är ”att samla information, att tolka och värdera 

den, att planera det egna arbetet och slutligen att redovisa arbetsresultat”  (s. 63).

Egidius (1985) ser olika kunskaps och bedömnings syner i kursplanen men ”om man 

tillämpar kriterierelaterad bedömning, som tillämpar en fenomenologisk kunskapssyn, 

och delvis individuella studieplaner” (s. 64) så blir viktningen inte aktuell. I ett sådant 

system läggs huvudvikten vid personligt meningsfulla inlärning. Han betonar att ”olika 

elever kan ha fäst olika vikt vid olika moment och olika sidor av den verklighet som de 

enligt läroplanen skall få kunskap om” (s. 64). Bedömningskriterier av typen 

”engagemang, systematisk, kritisk bedömning, förmåga att söka information från olika 

källor är aktuell” (s. 64).

17



Egidius (1985) anser att i ett målrelaterat system är en kriterium och individrelaterad 

bedömning mer lämplig men svårt att utövas i gymnasiet eftersom det finns en mängd 

kurser som ger kompetens för framtida yrkesutövning och för framtida studier där betyg 

ska visa om och hur eleven uppfyller de krav som ställs. Han menar också att viktning i 

betygsättning är nödvändig men man måste ha en metod för att kunna ge olika moment 

i en kurs den rätta vikten. (Egidius 1985, passim)

Olika elever kan prestera olika på grund av inte bara faktiska kunskapsskillnader utan 

också på annat som t.ex. elevers livserfarenheter utanför och inom skolan, elevers 

sociala och kulturella bakgrund och skolans attityder till utbildning. Sådana faktorer kan 

påverka elevens prestations i skolan för att de påverkar elevens förståelse av skolans 

krav och förväntningar. Bedömningen som bygger på elevens prestering i skolan kan 

därmed bli påverkad också av lärarens förväntningar som är olika beroende på elevens 

bakgrunder (Myndigheten för skolutveckling s. 22). 

4.3 Kan en bedömning vara ”helt” objektiv?
 

Är subjektiv bedömning undviklig i skolan? Ordet bedömning i ordboken betyder 

Värderande. För filosofen Meehl sker en objektiv bedömning när ”objektiv data 

kombineras genom ett objektivt förfarande för bedömning. Kombinationsförfarandet är 

objektivt i den mening att den inte är beroende av personinslag utan sker helt 

maskinellt” (Christensson 1995, s. 157), alltså mekaniskt.  

Wolmar Christensson påstår att han skriver från ett marxistiskt paradigm. Han hävdar 

att all bedömning förutom den objektiva bedömningen som sker mekanisk är en 

subjektiv bedömning. En subjektiv bedömning kan ha en objektiv inslag men 

subjektivitet fås genom att den bedömande är en person. Enlig Christensson grundar 

den subjektiva bedömningen på arbetsprocessen, arbetsprocessens institutionella miljö, 

attityder och ideologi. Han menar att attityder och ideologi är den bedömande 

personens livsvärld ”som är genomsyrad av rent privata, personliga erfarenheter och 

känslor men också från indoktrinering från överbyggnaden” (Christensson 1995, s. 

158 ).   
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5 Tidigare forskning 

5.1 Störande aspekter i bedömningen

Helena korp (2006) konstaterade i sin avhandling att kunskaps nivå till matematik A 

inte är lika i alla program. Detta fås som ett resultat av de olika abstraktionsnivå av 

undervisningen i de olika program och på det arbete som läggs på elevernas 

tankeutveckling och begreppsförståelse. 

Hon konstaterar också att de stora variationer i kursernas uppbyggnad beror på bl.a. att 

lärare som undervisar i de olika programmen har olika kategoriseringar till eleverna i de 

olika programmen. Naturvetare eleverna kategoriseras som motiverade, ambitiösa och 

duktiga medan samhälleleverna kategoriseras som mindre teoretiskt inriktad och mindre 

displinerade.

Bedömning och betygsättning har alltid kursplanernas krav eller mål och betygkriterier 

(beskriver kunskapskvaliteter) som utgångspunkt.

I båda läroplanerna hänvisas till kursplanernas krav, dvs. till målen för 

utbildningen Det innebär att bedömning och betygsättning alltid skall ske 

med målen som utgångspunkt. (Statens skolverk 2001,  s. 33)

Kan elevens personlighet räknas med i betygkriterierna? Kan andra egenskaper är de 

som är direkt matematik relaterad räknas med i bedömningen? I Selgheds studie (2004) 

visas att elevernas beteende och deras personlighet väger in i betygsättningen i vissa 

delar av gymnasiet. Mauritz Blomqvist (2006) kom fram i sin C-uppsats till att lärarna 

anser att de orsakerna som bidrar till orättvisa betyg inom matematik i gymnasiet är 

bland annat faktorer som kopplas direkt till elevers personlighet, som betyginflation 

som kopplas direkt till att eleverna lärt sig hur man utnyttjar systemet, de eleverna 

brukar vara de som presterar sig bättre i klassen och personkemi 

Faktorer som har med elevens prestation i skolan och elevens egenskaper som ambition 

för fortsatta studier och elevens personlighet som beteende eller attityd som närvaro, 
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läxor, engagemang och flit, och allt annat som har med eleven att göra, i princip ska inte 

räknas som underlag för betygsättning (Statens skolverk 2001). Men i ett svar av en 

fråga som publicerats av skolverket (2001), förstår man att dessa faktorer kan ändå 

påverka betygen om man räknar dessa faktorer som förutsättningar för att kunna nå 

målen för kursen alltså om skolan har bestämt att ha dessa faktorer i de mål att sträva 

efter för att kunna nå kursens mål som skulle uppnås. 

I Christina Cliffordsson (2004) arbete förklarar hon att en av orsakerna som påverkar 

betygen och leder till inflation, (d.v.s. att betygen speglar höga kunskapskvaliteter som 

eleven inte har egentligen.) är att eleverna har blivit duktigare på att utnyttja systemet 

möjligheter till ett högre betyg, och de eleverna som lyckas mest med detta är de som är 

redan högpresterat i matematik och kan utnyttja systemet bättre. 

Sådana aspekter kan vägas olika i betygsättningen från lärare till lärare och beroende på 

vilken program eleven går i. Elever prestationer i klassrummet t. ex. Ligger till grund 

till en informell bedömning. Helena korp berättar i sin avhandling att många lärare 

tycker att det som kallas en informell bedömning viktig för bedömning av elevernas 

kunskaper. En informell bedömning görs tyst och byggs utifrån vardagliga iakttagelser 

av elevernas prestation i klassrummet. Hon menar elevens uppförande kan väga olika 

beroende på vilken program eleven går i. Hon skriver också ett svar som hon fick om 

elevens attityder väger i betygsättningen:

Det handlar om ett gott uppförande hos eleven ”rädda” honom eller henne 

från ett IG, och att man i BP undviker att sätta IG på elever (som ”sköter sig”) 

med hänvisning till att det skulle sabotera deras framtida möjligheter på 

arbetsmarknaden. ( korp 2006, s. 247)

Textens mängd och svårighetsgrad i matematik proven, gör det svårt för vissa elever 

med annat modersmål än svenska, eller andra elever med språksvårigheter, eller elever 

med dyslexi. De svårigheterna kan vara av olika art och grad. ( korp 2006, passim)

De material som samlades till betygunderlaget anpassades också efter elevens ambition. 

För de elever som är betygorienterade och som vill ha höga betyg krävdes mera 

skriftliga underlag i form av extra prover som speglar mera avancerade 

kunskapskvaliteter. (korp 2006, passim )
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I sådana miljöer har både eleverna och föräldrarna höga förväntningar på betyg, som är 

alltid i fokus, därför vill lärare alltid vara förberett att förklara och besvara frågor om 

sina betygsättningar. 

Omfattningen och arten av betygsunderlag skilde mellan olika program

och skolor – i ”högresultat”-miljöer vilade betygsättningen på mer omfattand 

underlag, som speglade mera komplexa kompetenser hos eleverna. 

I matematik A erbjuds flera varianter anpassade till olika program och de 

skiljer sig åt, inte bara i inriktning, utan också i svårighetsgrad och 

abstraktionsniv. ( korp 2006,  s. 207)

Elevens närvaro kan vägas in i betygsättning beroende på elevens ambition och 

engagemang. Detta kan variera mellan olika program i Gymnasiet.

På NV har, enligt lärarna, men också eleverna själva, majoriteten av

eleverna en hög ambitionsnivå vad gäller studierna… Där anser varken lärare 

eller elever att ”synbar aktivitet” är ett relevant kriterium i betygsättningen.

…I yrkesprogram och i skolmiljöer där frånvaron var hög, var det däremot

vanligt att elevernas beteende och attityd vägdes in i betygsättningen. (korp 

2006, s. 213)

5. 2  Visar betyg de rätta kunskaperna?

Christina Clliffordson (2004) konstaterar i sin studie om betygs inflation att ”det skett 

en årlig ökning av betygmedelvärdet sedan införande av det målrelaterade 

betygssystemtet” (s. 11 ). Hon konstaterade också att betygen inte svarar mot de 

förväntade resultaten i högskolutbildningar. Hon anser att betygen utgörs av tomma 

betygkriterier. Hon förklarar en av de tänkta orsakerna genom att luta sig tillbaka på 

tidigare forskning av Wikström (2005) där han påstår att betygutvecklingen fås på 

grund av den ökande press som skapats på betygsättningen, där betygen spelar två 

avgörande roll. I den första rollen är betygen ett lockinstrument som lärare, skola och 

kommun använder i den hårda konkurrensen om elever och den andra rollen är 

avgörande för elevens framtid där betygen är ett urvalsinstrument som används vid 
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intagningar tillhögskolan. Den andra orsaken kan vara att eleverna har lärt sig nya 

strategier i val av kurser vilket kan utnyttja bättre systemets möjligheter. Hon 

konstaterar att inflationen beror också på den interna (konkurrens mellan lärare) och 

den externa konkurrens (konkurrens mellan skolor och kommuner). (Clliffordson 2004, 

s. 11-12) 
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6 Metod

6.1 Sammanfattning av några identifierade faktorer och 

intervjufrågor

I  litteraturgenomgången  ovan  försökte  jag  identifiera  vilka  faktorer  som är  direkt 

kopplade till  eleven kan påverka läraren bedömningen från lärarens perspektiv samt 

vilka kunskaper som inte är direkt matematisk relaterade kan bedömas och räknas in i 

betygsättningen.

I  intervjuerna  kommer  jag  att  fokusera  på  att  få  svar  på  hur  fölande  faktorer  och 

kunskaper som nämnts tidigare i litteraturgenomgången hanteras i praktiken ur lärares 

perspektiv.  Nedan  kommer  jag  att  precisera  faktorerna  och  beskriva  vilka  frågor 

kommer att vara huvudfrågor i intervjuerna som kommer att göras.  

1. Är det samma typ av kunskaper som krävs i alla gymansieprogram som grund för 

bedömningen?

I läroplanen (lp94) förklaras att kärnämnekurserna anpassas till de olika programmen så 

att eleverna kan utnyttja sitt interesse och förutsättningar och erfarenheter i sin inlärning 

men anpassningarna ska inte påverka kunskapsnivå på kursen.  I litteraturen hittar man 

olika typer av kunskaper i allmänhet och i matematik ämnet. Hur ser det ut i praktiken? 

Kan samma kunskaper bedömas olika i olika program?

2. Väger alla typer av kunskaper lika i bedömningen i de olika programmen?

Hur vägs de olika former av kunskaper och matematik kompetenser som nämnts i 

literratur genomgången? Är det någon skillnad mellan de olika programmen i 

gymnasie? Innan jag ställer de frågor som berör detta område, kommer jag att ställa 

frågor om ifall lärarna upplever någon skillnad i elevernas prestering med de olika 

kunskaper och kompetenser i de olika programmen. Här vill jag ta reda på om lärarna 

upplever att eleverna använder och visar olika former av kunskaper och kompetenser i 

klassrummet beroende på vilken linje man går i.  
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3. Hur kan en tyst kunskap bedömas och räknas in i betyg?

I en kunskapsprocess jämförs symboler och verifieras med människans förråd med 

sinnesförnimmelser för att sedan kunna uttryckas med språk. En tyst kunskap kan 

påverka kompetenser och beteende. Eleverna kan ha kunskap utan att kunna reflektera 

ut den med språk för människans tänkande kan jämföra och adaptera mer vad den kan 

beskriva med ord (Polanyi 1985, passim). All kunskap i början är en tyst kunskap tills 

den hittar sin språkliga uttryckning och omvandlas till en verbaliserad kunskap (Rolf 

1991, passim). Eleverna kan ha en viss kunskap utan att kunna tala om det i proven eller 

utan att kunna visa det i sina presteringar i klassen på grund av några handikapp. Tar 

läraren hänsyn till detta? Räknas en sådan kunskap i bedömningen. Tar läraren hänsyn 

till eleverna med vissa handikapp som hindrar eleven att visa sina kunskaper som t.ex. 

språksvårigheter, klassmiljö, program? 

Här undersöks hur läraren kan bedöma en elev när han kanske har en känsla att eleven 

kan mycket mer och har större kapacitet men på grund av något handikapp eller någon 

faktor inte kan visa sina kunskaper. 

4. Förenklas betygkriterierna i den formativa bedömningen för att uppmuntra eleven till 

vidare  arbete?  Om  ja,  kan  den  formativa  bedömningen  påverka  den  summativa 

bedömningen?

I läroplanen 94 förklaras att läraren ska ”utnyttja all tillgänglig information om elevens 

kunskaper och gör en allsidig bedömning av dessa kunskaper” (s. 18). I litteraturen 

förklaras också hur en formativ bedömning kan användas som instrument för 

uppmuntring av eleven till utveckling och förbättring av sina kunskaper. Men kan man 

räkna betyg som fått för en formativ bedömning som tillgänglig information och 

därmed används för den summativa bedömningen? Är lärarna mindre hårda i 

betygsättningen i den formativa bedömningen och därtill påverka den summativa 

bedömningen. 

5.  I vilken utsträckning är lärarna medvetna om att läraren som subjekt kan påverka 

bedömningens objektivitet? 
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Den bedömande lärare är en person alltså en subjekt, därför ett inslag av subjektivitet är 

oundviklig. Jag kommer att undersöka om subjektivitet kan ha en roll i den målrelaterad 

bedömning i ämnet matematik.  

6. Hur kan beteende och attityder påverka matematik bedömningen?  

Den informella bedömning som görs tyst och byggs utifrån vardagliga iakttagelser av 

elevernas  prestationer  och  uppförande  är  viktigt  tycker  många  lärare.  Elevens 

uppförande är viktigt i den informella bedömningen som väger olika i betygsättningen 

från en lärare till en annan och beroende på vilken program eleven går i. Hur handskas 

lärare med en sådan faktor i praktiken

7.  Hur  kan  faktorer  som  ligger  i  elevens  personlighet  som  ambition  påverka 

bedömningen? Känner lärarna stress i betygsättningen när det gäller elever med högre 

ambition för framtida studier? 

De material som samlas för bedömnings underlag är olika beroende på elevens 

ambition. Ju högre ambition desto mer avancerade prover som speglar högre 

kunskpaskvaliteér. 

I  intervjuerna  kommer  jag  att  fokusera  på  att  få  svar  på  hur  dessa  faktorer  och 

kunskaper  som nämnt  tidigare  i  litteratur  genomgången  behandlas  i  praktiken  från 

lärares perspektiv. Detta arbete ger inte en fullständig bild på hur alla faktorerna som 

kan påverka betygbedömning behandlas. I litteraturen och de senaste forskningar hittar 

man en lång lista av faktorer som kan påverka bedömningen. Några av dessa faktorer 

kan  vara  kopplade  till  t.ex.  brister  på  hela  betygsystemet  som  t.ex. 

betyginflationsproblemet,  eller  till  vissa  brister  hos  själva  lärare  som  tidsbrist, 

kommunikations  brist  i  skolan,  brist  på  lärarbehörigheten  i  bedömningsfrågor, eller 

också brister i skolans bemötande av frågor som dyker upp som t.ex. etniska frågor eller 

könfrågor. Men Jag kommer att begränsa mig till de faktorerna som väckte mitt intresse 

att studera frågan om bedömningen av matematik kunskaper i skolan. 

6.2 Metodval
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En kvalitativ intervju har en fördel att det ökar kvaliteten på data och ger en helhetsbild, 

vilket ger en bättre uppfattning av den intervjuades åsikter (Holm & Solvang 1985 s. 

79). Genom att börja med öppna frågor och låta lärare fritt framföra sina uppfattningar 

och åsikter. Därefter  ställa följdfrågor för att få en tydligare bild av verkligheten, 

speciellt när ett av mina syften var att identifiera vilka kunskaper och faktorer som kan 

påverka matematik bedömningen från lärares perspektiv. Valet att genomföra 

intervjuerna med halvstrukturerade frågor förutom flexibilitet var för att låta frågorna få 

”maximalt utrymme för de intervjuade lärarna att svara inom” (Bergerling a.a 1986 s. 

103)  samtidigt ville jag ha lite struktur för att inte tappa fokus under intervjun. I 

intervjun kan man låta de intervjuade styra sin medverkan och prata fritt. Samtidigt är 

man medveten att det kan bli svårt att översätta lärarnas motiv eller signaler i intervjun 

(Holm & Solvang 1985 s. 94). Att ta reda på hur en lärare kan påverkas av faktorer som 

knyts till elever är ett känsligt ämne. Dessutom var syftet med arbetet  explorativ och 

inte generalisering därför  tjänar intervjuerna mitt syfte bättre samt är mer lämplig än 

enkäter. 

6.3 Etiken i min undersökning 

Alan Bryman (2002) skriver i sin bok ( Samhällsvetenskapliga metoder, s. 305) gällande 

samhällsvetenskapliga metoder om fyra etiska principer som bör följas i en 

undersökning. 

Informationsprincip: De tänkta deltagare som kontaktades visste om undersökningens 

syfte och de delmoment som ingår i intervjun. De visste också  att deltagandet är 

frivilligt och att de kan avbryta när de önskar.

 

Samtyckesprincip: Jag intervjuade de som accepterade. 

Konfidentiellitetsprincip: Den information jag samlade in med intervjuerna kommer att 

behandlas helt konfidentiellt, och banden där intervjuerna är bandade på kommer att 

förstöras direkt efter färdigskrivandet av min C-uppsats. 
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Nyttjandeprincipen: Den information jag samlade in kommer enbart att användas i min 

C-uppsats.

 

6.4 Urval

Urvalet  av de lärarrna som kommer att intervjuas var strategisk. Det betyder att man 

väljer ”informanter och datakällor som man vet något om på förhand  och som man 

också vet är tillgänliga” (Stensmo 2002, s. 30). Under mina Vfu-perioder hade jag flera 

matematiklärare som handledare. Jag valde att intervjua dem framför andra då jag var 

med på deras matematiklektioner samt såg deras prov och bedömningsmetoder. Vidare 

rättade jag några av elevernas prov och diskuterade bedömningsproblematiken med 

lärarna. Detta kan underlätta tolkningen av  svaren.  

Urvalet av dessa lärare var med avseende att få en bättre förståelse för problemet från 

lärare med olika lång erfarenhet av undervisning och med olika utbildningar i 

bakgrunden. Eftersom jag vill jämföra deras åsikter så var det viktigt att välja lärare jag 

i förhand vet att de ibland bedömmer olika i olika situationer. 

Om man gör jämförande fallstudier eller livshitorier, dvs studerar flera fall eller 

livshitorier och kontraserar dessa mot varandra, bör man välja fall eller liv som man 

på förhand vet är olika i olika avseenden, men ändå har något gemensamt. Att 

kontrastera fall eller liv som är olika i ett antal hänseenden ger en studie en bredd och 

ett djup som man måhända inte får om man väljer fall och liv som är lika varandra 

och där samma mönster upprepas i datamängd efter datamängd. (Stensmo 2002, s.30)

Jag intervjuade sammanlagt fyra lärare vilka undervisade matematik både på teoretiska 

och praktiska program. Två lärare hade gått lärarutbildning och två hade andra 

utbildningar som bakgrund. Att en lärare undervisar i olika program sökte jag framför 

allt för att det skulle tjäna mitt syfte genom att ta reda på om och hur samma matematik 

lärare kan värdera samma matematiska kunskaper och andra kunskaper olika beroende 

av program och i olika bedömningssyften.

Jag valde just denna skolform för att jag ville undersöka den skolform där jag upplevde 

svårigheten med matematik bedömningen mest.
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6.5 Tillvägagångsätt 

Psykologen Steinar Kvale menar att den kvalitativa intervjun innebär att intervjuaren 

måste söka tillträde till den intervjuade livsvärld (Stensmo 2002 om Kvale S. 1997). 

Alla de intervjuade lärarna fick mina frågor i förväg tillsammans med ett brev där jag 

presenterade både mig och syftet med arbetet. Frågorna och brevet finns redovisade på 

bilaga ett och två. I brevet förklarades även att arbetet följer de etiska principerna som 

finns för den svenska forskningen. Det stod klart att deltagande är helt frivilligt, att alla 

deltagare kommer att vara helt anonyma, all information som samlas kommer att 

behandlas helt konfidentiellt och utnyttjas bara för forsknings syfte och för just denna 

uppsats syfte. Allt material inklusive bandet där intervjuerna spelas in kommer att 

förstöras direkt efter färdigskrivande av uppsatsen. 

Kvale menar också att man ska sträva efter ”att intervjuaren måste vara öppen för det 

nya och oväntade som den intervjuade har att säga och att den intervjuades livsvärld 

kan vara mångtydig och motsägelsefull” (Stensmo, s. 121). Intervjuerna genomfördes 

som halvstrukturerade samtal. Några förutbestämda halvstrukturerade öppna frågor var 

utgångs frågor. Det var meningen att intervjun skulle kretsa kring de frågorna samtidigt 

fick lärarna frihet att prata fritt och bestämma rangordningen. Meningen med 

halvstrukturering av frågorna var att få samtalen att gå i ett förutbestämt led och ändå 

inte tappa fokus under intervjun. 

Varje Intervju tog mellan 30 och 40 minuter. Intervjuerna var halvstrukturerad men 

samtidigt fick lärarna fritt utrymme att framföra sina åsikter och tankar och styra 

ordningen på frågorna lite. Tyvärr hade bandspelaren ett tekniskt fel under inspelning av 

de två sista lärarnas intervjuer. Jag löste detta genom att maila en sammanfattning av de 

två intervjuerna till de berörda lärarna. Jag bad dem att kommentera, rätta eller lägga till 

för att få så korrekt uppfattning av lärarnas svar i intervjuerna som möjligt. Jag fick 

rättning med kommentarer från en lärare som jag i resultatdelen kallade M4. Jag fick 

inga rättningar, tillägg eller kommentar från läraren som jag kallar m³ i resultat delen. 

Han tyckte att det jag skrev gav en sann bild av hans svar. Jag kommer inte att kunna 

citera från intervjun med M3 då han inte skrev några kommentarer med sina egna ord 

på sammanfattningen av intervjun. Men data från denna intervju var viktig att ta med i 

arbetet och kommer att behandlas i resultat delen. Att inte få med M3 intervjunsdata 
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tycktes påverka forsknings resultat då urvalet av lärarna från början var med avseende 

att få en bättre förståelse för problemet från lärare med olika års erfarenhet i 

undervisningen och med olika utbildningar i bakgrunden men ett sådant tekniskt fel 

kunde man inte förutspå eller undvika. 

Här vill jag påpeka att jag är medveten att man inte kan få fram den rena verkligheten i 

frågan utan bara vad lärarna vill säga om frågan.
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7  Resultat 

Under  denna  rubrik  presenteras  en  sammanställning  av  de  fyra  intervjuerna  utifrån 

litteraturen och huvudlinjerna i de  intervjuades resonemang. Beteckningarna M1, M2, 

m³ och M4 kopplades här till de 4 matematiklärare som intervjuades.

M1 har ingenjör utbildning. Han har undervisat på gymnasiet i 8 år. Han undervisade på 

barn och fritid, estetisk, fordon och livsmedels programmen, alltså i både teoretiska och 

praktiska program. Han undervisar nu i samhällsprogrammet.  

M2 har gymnasielärare utbildning med inriktning mot matematik och fysik. Han har 

undervisat  på  gymnasiet  i  10  år.  Han  undervisade  barn  och  fritids  samt  industri 

programmet. Nu undervisar han i naturvetare,  teknik programen  och Komvux. 

M3 har utländsk gymnasie lärare utbildning. Han har 15 års erfarenhet som matematik 

lärare.  Han  undervisade  i  Natur,  Samhälls,  bygg,  omvårdnads  programmen.  Han 

undervisar i matte resursen som finns i skolan där får han träffa elever från nästan alla 

programmen men nu undervisar han på naturprogrammet.

M4 har fysiker utbildningen. Han kompletterade med 40 poäng pedagogik. Han har 

undervisat  matematik  och fysik i  14 år. Han undervisade på  omvårdnads,  barn och 

fritid,  bygg  programmet.  Nu  undervisar  han  på  naturvetareprogrammet  och 

samhällsprogrammet.

 

7.1 Lärarintervjuer 

Faktor 1: Är det samma typ av kunskaper som krävs i alla gymansiets program som 

grund för bedömningen i matematik?

M1  skiljer  mellan  de  olika  bedömningarnas  syften.  Den  summativa  bedömningen 

bygger på samma typer av kunskaper medan den formativa bedömningen kan bygga på 
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olika typer. Han menar att han kan tänka sig att bygga den formativa bedömningen på 

olika typer och kriterier av kunskaper i olika program.

För den summativa bedömningen bedömmer jag -  Hoppas jag-  lika i  alla 

program.  Det  ska  vara  så  för  betygsnormer  och  kriterierna  är  ju  lika 

oberoende av program för bedömnings kriterier ska vara lika.. (M1)

Han menar också att kursens mål är samma i alla program så han kräver samma typer 

av  kunskaper  för  den  summativa  bedömningen även  om kursmaterial  är  olika  och 

kanske en förutsättning för högre betyg är olika i de olika programmen.  

M2 kräver samma typer av kunskaper i de olika programmen. Men i de program som är 

ämnesprogram försöker denna förtydliga kunskapskvaliteérna bättre hos eleverna för 

där är eleverna bättre och satsar på högre betyg.  

 

Ja, vi försöker ju men det är meningen att man ska göra det /…/ sen jag tror 

att på ett ämne program där många som är duktiga så tittar man på ämnets 

kvalitéer på ett annat sätt. (M2)

M2 anser att han har samma typer av underlag i de olika programmen om man har 

samma kunskapskvalitéer annars brukar proven skilja sig från klass till klass  om man 

anser att eleverna har olika kunskaps nivåer. Han menar att han testar de kunskaperna 

eller kunskapskvalitéerna som han tror att eleverna har.

men om man vet att det är någon elev som ligger på MVG nivå så gör man 

frågor som är på MVG nivå, Är det inte någon elev som ligger på den nivån i 

klassen så är det ingen idé att ha med sådana frågor utan man gör ett prov 

som testar på kunskapsnivåerna man har i klassen. (M2)

M3  och  M4  använder  ungefär  samma  mönster  i  matematik  prov  på  de  olika 

programmen och har ungefär samma underlag för matematik bedömningen.

M4 tror på att det är skolans uppgift att hitta metoder, inte bara för att förmedla kunskap 

till de olika eleverna med olika begåvningar och intresse, utan också att hitta metoder 

för  att  eleverna  på  sitt  sätt  bevisar  vilka  kunskaper  de  besitter.  Läraren  ska  inte 

underlätta betygens kriterier för att anpassa provet till elever som är lågpresterande eller 

elever med ett visst handikapp som förhindrar kunskapsvisning under proven. Elever 
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med språk svårigheter kan ibland mycket mer än vad de kan visa men ändå kan han inte 

ge högre betyg även om lärare har känslan att eleven kan mer. För när eleven sedan 

kommer ut till sina framtida studier så kommer han eller hon ändå ha språksvårigheter 

som gör att de inte presterar bra i matematik.

Faktor 2: Väger alla typer av kunskaper lika i bedömningen i de olika programmen?

M1 använder ofta samma prov och samma kriterier  för  bedömningen även om han 

upplever att det är skillnader mellan elever som går i olika program

Det är samma underlag samma viktning på alla program. (M1)

M2 använder också samma prov för elever som han tror har samma kunskapskvalitéer 

men han tycker att  eleverna inte får samma förutsättning till  högre betyg. De enkla 

böckerna gör att eleven inte kan nå till de högre kvalitéerna men han löser detta genom 

att  ge eleven en svårare bok om han tycker att  eleven har högre kapacitet.   Att  ha 

läromedel som passar elevens kunskaper gör att eleven  enklare kan nå högre betyg. 

M2 tycker att man bör försöka få eleven att kompensera för den typ av kunskaper som 

fattas i hans prestering. Eleven måste få en chans att genom diskussion förklara hur han 

resonerat  med problemlösningen för att  läraren ska få bättre uppfattning av elevens 

förståelse. Han menar att om man har språksvårigheter ska man kompensera det genom 

att lösa olika problem som visar olika kunskaper. Med den möjligheten kan läraren få 

en bättre uppfattning av hur eleven tänker och vilka kunskaper som han besitter

Om man inte kan språket så bra så ska man försöka kompensera det på något 

sätt genom att titta på det med eleven. (M2)

M3 upplever att elever presterar olika på olika program beroende av elevernas intresse 

av  matematik  och  beroende  på  vilken  nytta  matematiken  har  i  deras  studier.  Han 

försöker att alltid hålla sig till de kunskaper  och kompetenser som krävs i kursen och 

inte  tänja  gränsen  i  betygsättningen  även  om eleven  presterar  bättre  med  en  viss 

kunskaps kriterie och inte med den andra. Han menar att eleven måste kunna visa alla 

typer av kunskaper som krävs till ett  betyg för att eleven kan få betyget. M3 försöker 

tillsammans med eleven att utveckla de bitar som fattas till det  önskade betyget. Eleven 
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måste bevisa att  hans kunskap uppfyller alla kriterier till  ett betyg innan han kan få 

betyget.

M4 menar att i matematiken mäter man olika kunskaper, presterar eleven bättre i någon 

form av kunskap och sämre i  ett  annan form av kunskap så  kan man tänka sig att 

kompensera mellan de olika kunskaperna. Om detta händer med en elev som ligger på 

G minus så kan man tänka sig ge G oavsett program.

Faktor 3: Hur kan en tyst kunskap bedömas och räknas in i betyget?

M1 har olika underlag för bedömningen dels genom prov och dels genom diskusioner 

med elever. Diskusionerna ger en bild över elevens matematiska tänkande. 

Vid bedömning /.../ vid diskussion med eleven när jag har en känsla att eleven 

kan bättre men jobbar inte /…/ Jag säger till eleven att min uppfattning, min 

bedömning är att du kan bättre matte /…/ jobbar du så får du bättre betyg /../ 

men känslan att  eleven kan bättre påverkar inte mitt  slutbetyg.  Att  eleven 

skulle ha bra logiskt tänkande använder jag inte som underlag betygsättning i 

slutet /…/  för  då skulle han visa sina matematiska kunskaper för visar han 

inte även om man har de så kan jag inte sätta betyg för det /…/ Det måste 

vara synliga kunskaper  som bedöms även gränsfallen där man ser  på  hur 

eleven sköter sig måste eleven visa god uppförande, och det är ju en synlig 

kriterie. (M1)

M1 tycker att det finns två typer av kunskaper i matematik dels ett logiskt tänkande och 

dels  hanterandet  av  verktyget.  Kan  man  inte  hantera  verktyget  för  att  bevisa  sina 

kunskaper så kan man inte få betyg på det logiska tänkandet. Han upplever att eleverna 

på de praktiska programmen kan prestera bättre och visa sina kunskaper men de är 

omotiverade. Även om han anar att de kan och har kunskapen så måste eleven själv visa 

kunskapen på något sätt för att bli underlag för bedömningen. 

. 

M2  tycker  att  osynlig  kunskap  även  är  synlig.  Han  brukar  få  en  uppfattning  av 

elevernas  kunskaper  redan  innan  proven  skrivs.  Han  svarar  på  frågan  om hur  han 

bedömer elever med språksvårigheter som kan ha en tyst kunskap vilket de har svårt att 

uttrycka med ord.
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Det  är  svårt  men  det  märker  man  ganska  snabbt  om elevens  matematik 

problem beror på att de inte kan språket eller om det beror på att de inte kan 

förstå matematiken för det märker man om tittar på olika typer av uppgifter. 

/…/ Är det matematik så är det inte svårt att skriva lösningar men de kanske 

har svårt att förstå uppgifter. (M2) 

M2 svarar på frågan om han ger högre betyg om han har känsla av att eleven har bättre 

matematik kunskaper men kunde inte kan bevisa det på prov, alltså om eleven har tyst 

kunskap.

Det kan det  bli  högre betyg för om man har flera prov och ser man efter 

varför presterade inte eleven som jag förväntat /…/ Man tittar efter varför han 

kunde inte ge bättre. Beror det på till exempel språket eller  på matematiska 

problem? Det ska man försöka titta på och det kan bli svårt.  

/…/Bedömningen är ofta bra för eleverna för att den visar för eleverna vad de 

kan.  Det  kanske  inte  alltid  är  bra  för  mig,  jag  vet  ungefär  vad  eleverna 

kan./…/  man  kan  ha  fel  ibland  men  ofta  stämmer  min  känsla  med 

verkligheten. (M2)

Han menar att han ofta inte behöver prov för att ta reda på elevernas kunskaper ofta vet 

han ungefär vad eleverna kan.  

När det gäller elever med svårigheter att uttrycka sig eller med svårigheter att visa sina 

kunskaper men man har en känsla av att eleven kan mer tänjs gränserna lite mellan de 

olika  betygen  menar  M3.  Eleven  ska  ändå  få  det  betyg  som  visar  hans  riktiga 

kunskaper. Det är upp till läraren att hitta ett sätt att få eleven att visa sina kunskaper 

genom extra prov. Han menar att han inte bygger sin bedömning enbart på elevens prov 

resultat utan också på det eleven visar i diskussioner som görs separat med varje elev.   

M4 eget skrivna ord: 

På en klasskonferens hörde han följande uttalande:

Lärare 1

– Ja, han kan om han vill, om han bara visar lite engagemang, så når han VG.

Lärare 2

– Hon hade ju alla rätt på provet, men om man skrapar lite på ytan visar det 

sig att hon lärt sig mycket utantill, utan reflektion.
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Rent  genusmässigt  är  detta  en  typisk  händelse.  Pojkens  insatts  anses  vara 

underprestation, medan flickans prestation antas vara en överprestation.

Detta är inte okej! Vi måste så mycket som möjligt betygsätta det vi ser, inte 

det vi tror att eleverna kan. Våra tester och prov måste kunna fånga mycket av 

förmågorna.

D.v.s, ”har man alla rätt så är provet för lät”. (M4)

Han menar att läraren inte kan bedöma ovisad eller osynlig kunskap. Man kan ha en 

känsla som säger att en elev kan mycket mer än vad denne visar. Ändå kan läraren  inte 

uppskatta vilka kunskaper eleven har. Det enda som läraren kan göra är att försöka ge 

komplimenterade uppgifter på högre nivåer. På det sättet får eleven  nya chanser att visa 

sina kunskaper. Han anser att det  är  skolans uppgift att hitta metoder inte bara för att 

förmedla kunskap till de olika eleverna med olika begåvningar och intresse utan även 

att hitta metoder för att  eleverna på sitt sätt visar sina kunskaper. Elever med språk 

svårigheter kan mycket mer än vad de kan visa och även om läraren har en känsla av att 

eleven kan mer så kan inte läraren ge ett högre betyg. Anledningen är att när eleven 

sedan kommer ut till sina framtida studier så kommer han ändå ha språksvårigheter som 

gör att man inte presterar bra i matematik. Vidare menar han att man i ämnet matematik 

bör,  så  mycket  som  möjligt,  hålla  sig  till  synliga  matematiska  kunskaper  i 

bedömningen.  Tyst kunskap  kan  undersökas  med diskussioner, för  att  sedan  kunna 

användas som komplettering till det synliga.

Faktor 4: Förenklas betygskriterierna i den formativa bedömningen för att uppmuntra 

eleven till  vidare  arbete?  Kan  den  formativa  bedömningen påverka  den  summativa 

bedömningen?

M1 talar om för eleven hur han kan förbättra sin matematiska kunskaper men höjer inte 

betyget för att få eleven att må bättre. 

Jag kan tala om för eleven att du har förutsättningar om du gör så här och så 

här så skulle du få bättre träff /…/ Jag är sten hård att det är bara matematiska 

kunskaper som bedöms. (M1)

M2 tycker att även i den formativa bedömningen ska man som lärare ge eleverna de 

betyg de förtjänar och inte använda bedömningen för att muntra upp eleven. Eleverna 
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måste få den sanna bilden om sina lärande situationer för att de ska kunna utvecklas 

bättre.

M3 visar i den formativa bedömningen under kursen gång elevens svagheter och  starka 

sidor inom matematiken. Denna försöker få att eleven själv ta ansvar för sin inlärning. 

Men han använder inte betyg som instrument för att få eleven att känna sig bättre eller 

för att uppmana eleven att prestera bättre. Han betonar vikten av att visa eleven en klar 

bild över kursens sanna mål och kriterier. Även de eleverna som ligger mellan två betyg 

i sina kunskaper t.ex. de som har ett svagt väl godkänd kan aldrig få starkt väl godkänd 

i det formativa syftet. Detta kan ge eleven en falsk bild över hur hans kunskaper ska 

bedömas i slutet av kursen. Det är jätte viktig att vara ärlig och tydlig från början och 

aldrig tänja gränserna mellan betygen

M4 anser att betygsättning ska användas som instrument för att få eleverna att förbättra 

sig. I en formativ bedömning kan man tänja gränserna lite i förhållande till kriterierna. 

Detta kan göras om det finns en god vilja bakom. Men i slutbedömningen måste man 

utgå från kursens mål och kriterier.

Faktor 5: I vilken utsträckning är lärarna medvetna om att läraren som subjekt kan 

påverka bedömnings objektivitet?

M1  försöker  vara  så  säker  som  möjligt  på  att  bedöma  de  bevisade  matematiska 

kunskaperna eleven besitter. Men den mänskliga faktorn kan styra ibland oftast när man 

har en skötsam elev vilkens prestering ligger på gränsen till ett  högre betyg då kan 

bedömningen ibland påverkas.

Det är de matematiska kunskaperna man ska bedöma och ingenting annat, Det 

är  till  exempel  inte  närvara  eller  /.../  som bedöms  utan  vad  de  kan  /…/ 

undermedvetet får man negativa eller positiva uppfattningar men jag försöker 

vara  säker  på  att  det  är  kunskaper  som bedömas,  för  det  är  matematiska 

kunskaper som gäller. (M1)

M2 anser också att han bara bedömer bara matematiska kunskaper för att det är det man 

ska bedöma. Han låter sig inte påverkas av andra störande faktorer utan bedömer utifrån 

vad eleven visar för matematiska kunskaper i klassen. Han försöker undvika de faktorer 

som påverkar bedömningen genom att vara säker på de betyg han sätter. Säkerheten får 
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han  genom att  testa  olika  typer  av  kunskaper  vid  flera   tillfällen  och  med  många 

diskussioner  tillsammans  med  eleven  för  att  skapa  en  tydligare  bild  av  elevens 

kunskaper.  Han  använder  sig  också  av  de  nationella  proven  och  validerar  sina 

bedömningar. 

M3 och M4 försöker alltid hålla sig till kursens mål och använder det nationella provet 

som kalibrerings instrument eller som regleringsprov för bedömning och betygsättning. 

Om resultaten av det nationella provet stämmer med det betyget som de satte på eleven 

under kursens gång blir de säkra att de ger det rätta betyget. Men om elevens resultat på 

nationella  provet  skiljer  sig  från  vad  eleven  brukar  få,  låter  de  eleven  lösa  extra 

uppgifter i form av skriftliga lösningar eller muntliga lösningar genom diskussion.   

M4  tycker  att  inom  ämnet  matematik  måste  man  hålla  sig  till  enbart  synliga 

matematiska kunskaper i bedömningen. Läraren måste bedöma utifrån huruvida eleven 

uppnått  kursens  mål  och  vilka  kriterier  som  uppfylles.  Men  läraren  är  också  en 

människa  och  kan  göra  fel  ibland  men genom att  ha  extra  prov  och  extra  koll  så 

kommer man fram till den rätta bedömningen. 

Faktor 6: Hur kan beteende och attityder påverka bedömningen i matematik?  

M1 anser att 90 % av hans bedömning bygger på matematiska kunskaper men när det 

gäller skötsamma elever som är på gränsen till att nå ett högre betyg får den mänskliga 

faktorn styra lite och höjer betyget för ett bra beteende bör vägas in lite i bedömningen.

 

För den summativa bedömningen går jag till 90% efter skriftliga prov, det är 

det underlaget som jag till största delen använder för att sätta slutbetyg, /../ 

Övriga  faktorer  som kommer  under  de  här  10  % som jag  använder  /…

/speciellt  när  det  gäller  gränsfall  /…/  då  kommer  det  in  de  mänskliga 

faktorerna  /../  om eleven  arbetar  bra,  skötsam trevlig  person/../  får  högre 

betyg. Det värderas inte i betygsättning men eleverna med olika attityder och 

beteende får inte samma förutsättningar för högre betyg. (M1)

M2 tycker inte att hans bedömning påverkas av  elevens beteende men det gör  det  för 

vissa andra lärare.  
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Nej /…/ en del tycker kanske att ordning och reda och sånt där kan vara med 

men  det  ska  inte  vara  i  betygen  men  för  mig  är  det  bara  matematiska 

kunskaper som gäller. (M2)

Han upplever inte så stora skillnader i beteende mellan de olika program han undervisar 

i  nu  -  naturvetare  och  teknikprogrammen.  Men  han  upplevde  att  eleverna  på 

fritidsprogrammet  där  han  undervisade  innan  som ointresserade  av  skolan  och   av 

matematiken.  Detta  påverkade  inte  hans  bedömning.  Han  tycker  att  det  som kan 

påverka  bedömningen  i  elevens  beteende  är  närvaron.  Om elevens  närvaro  är  låg 

påverkar  det  bedömningen.  Närvaro  ger  läraren  fler  chanser  att  se  vilka  kunskaper 

eleven har.

/…/ däremot kan det vara så att närvaro är nödvändigt på ett sånt sätt då ser 

man vad eleven kan om man har en elev som kanske skriver bra på nationella 

prover men som aldrig var med på lektionen då är jag inte lika säker på att 

eleven kan det här eller bara att han hade tur. (M2)

M2 menar att han måste vara säker på betyget innan han sätter det. Har han en elev som 

ligger på gränsen mellan två betyg då sätter han det lägsta betyget om eleven inte har 

varit närvarande under lektionerna och då visat sina  kunskaper. På det sättet påverkar 

närvaron betygen. Han tycker också att prestering i klassen bör räknas  som underlag 

för  bedömning,  vilket  han gör. Kan eleven prestera bra  i  klassen och använder  bra 

matematiskt språk och logik så kan det vägas in i bedömningen även om eleven inte 

presterat lika bra på de skriftliga proven 

M3 tycker att beteende och attityder såsom närvaro och läxor inkomna i tid påverkar 

betyget med avseende på att eleven med dåligt beteende missar mycket. 

M4 skriver: 

Jag  hade  två  elever  som fick  VG-,  den  ene  sköter  sig  i  klassen,  är  aktiv 

engagerad, lämnar läxor i tid, och den andre som inte bry sig. Så är det jätte 

svårt att låta beteende och attityd påverka betyget på den ena, fast jag såg 

andra lärare göra det, men jag tycker att det är orättvis för den ene har gjort 

sitt  bästa och ändå kunde inte nå VG, medan den andre som inte brytt sig 

kunde lätt komma till VG-, om den andre engagerat sig mera så säkert skulle 

han kunna nå ett högre betyg. (M4)
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Faktor 7: Hur kan faktorer som ligger i elevens personlighet såsom ambition påverka 

bedömningen? Känner lärarna stress i betygsättningen när det gäller elever med högre 

ambition för framtida studier?

M1 anser att han påverkas mycket av denna faktor och tycker synd om elever som har 

högre  ambition  när  betyget  inte  räcker  till,  men  han  kan  inte  höja  betyget  av  den 

anledningen.

Jag hade ett fall /…/ jag tyckte synd om eleven /…/ Jag kände press men jag 

sätter inte betyget för pressen eller jag för att tyckte synd om eleven /../. (M1)

M2 känner press på sig men den påverkar inte sin slut bedömning.

Jag tycker att det är jobbig när de säger att de behöver högre betyg för att 

komma in i högskolan, men det påverkar inte min slutbedömning./…/ Det är 

jobbigt både för dem eleverna och mig, för man hamnar i en pressad situation. 

(M2)

M3 känner stor press om eleven har framtida ambitioner som kräver ett visst betyg men 

elevens kunskaper är på gränsen till den önskade betyget. Men han anser att det är jätte 

viktigt att vara ärlig och tydlig från början och aldrig tänja på gränserna mellan betygen 

även  om detta  är  avgörande  för  elevens  framtid.  Samtidigt  försöker  han  ibland  ge 

eleven  fler  förutsättningar  att  utveckla  sina  kunskaper  i  form  av  feedback,  extra 

uppgifter  eller extra prov för att få eleven att nå upp till de önskade kriterierna som det 

önskade betyget kräver.  

M4 anser att högre ambition inte bör lägga stress på läraren för man bedömer eleverna 

utifrån huruvida de nått målen för kursen, i vilken utsträckning och inte utifrån vilka 

mål de har  att  uppnå i  framtiden.  Han anser  dock att  elevens handikapp i  form av 

språksvårighet kan påverka elevens betyg negativt. 

7.2 Sammanfattning av resultatdelen

Alla fyra intervjuade lärare lägger stor vikt på skriftliga prov vid bedömning av 

matematikkunskaperna. De använder de nationella proven som verifierings och 

39



regleringsinstrument för sina formella och summativa bedömningar. De anser att det 

nationella provet är ett stöd för likvärdig och rättvis bedömning. 

Lärarna är  hårdare när det gäller den summativa bedömningen. De använder sig av 

samma kriterier för betygen medan proven kan vara olika med avseende på 

kunskapskvalitéerna som kan nås respektive inte nås i olika gymnasieprogram. En 

lärare tyckte att läraren inte bör anpassa provens kriterier och bedömningen efter 

elevernas olika begåvningar och intresse på de olika programmen utan att det är skolans 

ansvar att hitta metoder för att eleverna utifrån sina förutsättningar kan visa sina 

kunskaper. 

Lärarna använder ungefär samma viktning av kunskaperna inom alla program trots att 

alla de intervjuade lärarna tyckte att eleverna presterar olika med olika kunskaper på de 

olika programmen. Två av lärarna tänkte sig att vissa matematiska kunskaper 

kompenserar för en andra kunskaper. De två andra lärarna kräver att eleven uppfyller 

alla förutbestämda mål och kriterier då de speglar olika kompetenser och typer av 

kunskaper.   

Frågan om hur en osynlig kunskap kan bedömas skilde i viss mån lärarnas åsikter . Två 

av lärarna räknade enbart de synliga kunskaperna i bedömningen som visas genom prov 

och genom prestationer i klassen. En lärare tyckte också att man måste betygsätta det 

man ser genom proven i klassen och inte det man tror att eleverna kan, och en tyst 

kunskap bör undersökas i diskussioner för att sedan användas som kompletterings 

underlag. En lärare tyckte att alla kunskaper kan synas genom olika tester, diskussioner 

med eleven samt observationer i klassen och kan därmed räknas in i bedömningen. Han 

såg också några situationer där lärare var påverkade av genusskillnader i speglingen av 

kunskaper. Han menar att pojkar kan mer än vad de visar medan flickor kan mindre än 

vad de visar, vilket påverkar bedömningen då flickor inte får chans till högre betyg om 

de hamnar på gränsen mellan två betyg. 

På frågan om hur bedömningen kan vara olika på grund av bedömningens olika syften 

(den formativa och den summativa) svarande tre lärare att de har samma kriterier i de 

båda bedömningarnas syfte medan en lärare tyckte att han använder den formativa 

bedömningen som instrument för att muntra upp eleverna. Han menade att genom att 

lätta på kriterierna och få eleverna att känna sig bättre i ämnet, får de extra motivation 
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till lärande och prestationsförbättring. Men i den summativa bedömningen utgår han 

från kursens mål och kriterier. De andra tre lärarna tyckte att det är mycket viktig att 

man inte ger eleven en falsk bild av sin situation i lärandet och inte ändrar kriterierna 

utifrån bedömningarnas syften.  

Alla de intervjuade lärarna var medvetna om att bedömningen kan påverkas av lärarens 

subjektivitet. Därför har de metoder för validering av sina bedömningar såsom extra 

uppgifter i form av muntliga och skriftliga prov, kalibrering av betygen med hjälp av de 

nationella proven och genom att hålla sig till de rent matematiska kunskaperna med 

avseende på mål och kriterier, speciellt i den summativa bedömningen. Alla lärare insåg 

att genom att hålla bedömningsproblematiken uppe i vardagliga diskussioner kan detta 

hjälpa läraren att vara säker på de bedömningar som han gör. Två av lärarna tyckte att 

den mänskliga faktorn ibland påverkar bedömningen. De menade att de ibland har svårt 

att undvika subjektivitet.

Alla de intervjuade lärarna antog att elevens beteende kan påverka bedömningen men 

de hade olika åsikter när det gäller utgångspunkten till denna antagande. En lärare 

använde sig i gränsfallen av elevens beteende som ett betygkriterium.  Han menade att 

den mänskliga faktorn omedvetet spelar en roll i bedömningen speciellt när det gäller 

elever med gott uppförande. Två lärare använde sig inte av beteende som kriterium. De 

håller sig bara till bedömningen av rent matematiska kunskaper med förutbestämda mål 

och kriterier. Men de tyckte ändå att elevens beteende exempelvis frånvaro, påverkar 

betyget negativt eftersom läraren inte får så mycket underlag om elevens kunskaper. 

Detta gör att de inte kan bestämma högre betyg speciellt om elevens kunskaper är på 

gränsen mellan två betyg. De menar här om elevens kunskaper är på gränsen till ett 

högre betyg men inte uppfyller kriterierna till betyget helt. 

En lärare tyckte att det är orättvist att låta ett bra beteende påverka bedömningen 

positivt medan ett dålig beteende påverkar bedömningen negativt. Eleven med det 

dåliga beteendet kunde ges mycket bättre betyg om han uppförde sig bättre medan den 

andra eleven som hade ett gott beteende gjorde sitt bästa för att få ett visst betyg. 
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8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion

Uppsatsen hade 3 syften. Det första syftet var att att undersöka vilka faktorer och 

kunskaper, förutom de rena matematikkunskaperna som ligger till grund för bedömning 

och betygsättning inom matematik på gymnasiet. Dessförinnan undersökte jag om 

sådana faktorer och kunskaper finns, samt spelar roll i bedömningen och 

betygsättningen.

Andra och tredje syftet var att undersöka om det existerar skillnader med hänsyn till 

dessa faktorer mellan ett teoretiskt program och ett praktiskt program och mellan de 

olika bedömningarnas syften. 

Resultatet jag kom fram till på det första syftet var att faktorer som ambition, gott 

beteende och uppförande, bra närvaro och hög aktivitet kan påverka positivt.  Speciellt 

när det gäller elever som ligger på gränsen mellan två betyg. Faktorer så som 

frånvarande och språk och läs/skriv svårigheter eller andra svårigheter att visa 

matemtikkunskaper skriftligt eller muntlig som av dessa anledningar kan påverka 

negativt. Resultatet jag kom fram till på det andra och det tredje syftet var att de 

positiva och de negativa  faktorerna påverkar bedömningen i olika grad mellan olika 

program men inte i olika bedömnings syften. 

 

Alla de fyra intervjuade lärare uttryckte att de känner en viss press av sådana faktorer 

vid betygsättningen vilket kan göra att det blir extra svårt att undvika subjektiviteten. 

Detta resultat bekräftar Christenssons påstående (19995) i teoridelen att det är omöjligt 

att undvika subjektiviteten och alla bedömning förutom den bedömning som sker 

mekanisk är subjektiv. Maltén (1981) skiljer mellan de olika kunskapsaspekters 

bedömningsmöjligheter. Han hävdar att det är svårt att bedöma objektivt 

fördjupningskunskap och människokännedom kunskap. Svårigheten finns i att hitta ett 

lämpligt ”objektivt” mätinstrument för bedömning. Jag upplevde att de intervjuade 

lärarna är medvetna om problematiken och försöker undvika subjektiviteten och alla 

andra faktorer genom att hålla sig till endast betygkriterierna vid betygsättningen . 

Vidare använder de sig av de nationella proven som ett regleringsinstrument oavsett 
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program. Detta upplever de som enkelt när det gäller elever vilka inte har svårighet att 

visa sina kunskaper muntlig på lektionerna eller skriftligt på prov, samt nationella prov. 

Precis som det står i Lpf -94 skall ”läraren beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på 

kunskaper och göra en allsidig bedömning av kunskaperna” (s. 49).  Detta  är inte 

enkelt speciellt då det handlar om elever med svårigheter att uttrycka sina kunskaper 

både muntligt och skriftligt. Här menade de intervjuade lärarna att det  inte enbart gäller 

elever med språk och läs/ skrivsvårigheter utan som elever som går på de praktiska 

programmen och som kan ha svårt att uttrycka sina matematikkunskaper teoretiskt. De 

har mer en praktisk typ av prestation. Om detta har jag refererat till myndigheten för 

skolutveckling i teori delen av arbetet. Elever kan prestera olika på grund av inte bara 

faktiska kunskapskillnader utan också på annat som t.ex. elevers livserfarenheter både 

inom och utanförskolan, elevers sociala och kulturella bakgrund, skolans attityder till 

skolan. Lärare ska bygga sina bedömningar på elevens prestering i skolan. 

bedömningen kan bli påverkad beroende på lärares förväntningar som är olika beroende 

på elevens bakgrunder.  

De intervjuade lärarna hade alla en långerfarenhet i undervisningen och de påstod att de 

brukar ha en uppfattning redan innan prov om ungefär var varje elev befinner sig i sina 

kunskaper och vilka svårigheter eleven har. Detta hjälper de i bedömningen och 

betygsättningen. Men en sådan  informell bedömning innan prov som bygger på elevens 

prestation under lektion kan inte vara rättvis när man har elever som är blyga och inte 

ställer frågor, elever som har språksvårigheter eller inte uttrycker sig korrekt på 

svenska, eller elever som är lugna av sig eller elever som har andra problem de tänker 

på i klassen och inte orkar ställa och besvara frågor eller elever som har tysta kunskaper 

som eleven inte kan bevisa vid en viss tidpunkt (Rolf 1991 och Polanyi 1985)  (inte kan 

hitta det språkliga utrycket för att omvandla den tysta kunskapen till en verbaliserad 

kunskap vid en tidpunkt).  

Matematiklärarna var medvetna om att det är skolans uppgift att anpassa och 

individualisera inte bara undervisningen utan också prov så att alla elever får en 

likvärdig undervisning samt en  likvärdig chans att visa  kunskaper och därmed nå 

högre betyg. I Lpf -94 står det att läraren skall ”utgå från den enskilda elevens behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande”. Vidare ”får stöd i i sin språk- och 

kommunikationsutveckling”(s. 49). Egidius (1985) hävdar att det är lämpligt med en 

individrelaterad bedömning och viktning i betygsättningen i gymnasiet men för detta 
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krävs en metod för att kunna ge olika moment i en kurs den rätta viktning. De 

intervjuade lärarna känner stor skillnad i elevernas sätt att lära och visa sina kunskaper. 

De försöker hjälpa eleverna att uttrycka sina kunskaper på olika sätt fast de metoder 

som lärare kan använda sig av är begränsade. Inom det naturvetenskapliga och de 

teoretiska programmen  bygger lärarna sina bedömningar på de matematikkunskaper 

som eleverna visat på papper eller genom muntliga samtal. De tyckte att det är lättare 

att vara helt objektiv inom dessa program. Däremot är det svårare att undvika 

subjektivitet på de praktiska programmen och ibland kan lärarna tänka sig att ta hänsyn 

till andra faktorer. Jag anser att bedömningen av elever som har språksvårigheter, samt 

läs/skrivsvårigheter behöver utvecklas. Ett alternativ skulle kunna vara att hitta en ny 

form av examination. 

Den formella bedömningen som bygger på vad eleven visar för matematikkunskaper , 

matematikkompetenser och kvalitéer både muntligt och skriftligt drabbar främst elever 

med språk och läs/skriv svårigheter. Elever med sådana svårigheter lägger mycket 

energi på att höra och förstå, läsa och förstå, skriva texter vilket kan ibland leda till att 

de fastnar vid något ord som är viktigt för problemlösningen eller också kan det leda till 

att eleven har mindre ork till matematikproblemlösning och därmed försämrar 

provresultatet. Resultatet speglar inte hela elevens matematikkunskaper utan vad eleven 

kunde prestera och visa trots sina andra svårigheter som inte är knutna till ämnet 

matematik. Därför tyckte lärarna att den summativa bedömningen och 

betygbetygsättningen inte enbart skall byggas på den formella bedömningen. De löser 

detta genom att ge de elever de misstänker att de kan mer än vad de visar eller elever 

som av olika anledningar inte kan visa de kunskaper de har, ett extra tillfälle att 

examineras. Eleven måste i dessa fall visa de kunskapskvalitéer som behövs för ett visst 

betyg antingen muntlig eller skriftlig, vilket kan vara problemet.

Sista syftet av uppsatsen var att undersöka om det finns skillnader med hänsyn till 

påverkande bedömningfaktorer mellan de olika bedömningarnas syften.  Jag kunde inte 

se någon skillnad i vägning av andra kunskaper i de olika bedömningarnas syften. Alla 

de intervjuade lärarna använde sig av den formativa bedömningen som ett pedagogisk 

redskap men de använder sig av detta redskap på olika sätt och de hade olika 

utgångspunkter. Tre av lärarna tyckte att det är viktigt att i den formativa bedömningen 

spegla enbart de matematikkunskaps kvalitéer eleven besitter. De menar att det är 

viktigt att inte överdriva utan ge eleven en ärlig bild av var han befinner sig 
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kunskapsmässigt i ämnet. En lärare tyckte tvärtom. Han tyckte att sådan bedömning kan 

vara uppmuntrande och ha en positiv påverkan vid bra resultat därför underlättar de 

betygkriteérna.  

8.2 Metoddiskussion

I studien ingick lärarnas långa erfarenhet i deras bedömningstrategier.  Hade jag 

intervjuat lärare med olika långa erfarenhet i undervisningen så skulle jag förmodligen 

fått ett annan resultat. Till deras fördel är att alla hade lång erfarenhet och har stött på 

olika problem vilka de sedan lärt av. En ny utexaminerad lärare har bara läroplanen och 

skolan lokala dokument att referera till.

Det som kunde varit till undersökningens förmån men som inte var möjlig var att 

intervjua två manliga och två kvinnliga lärare. Detta för att genusperspektivet skulle 

rika arbetet med att se om skillnaderna kan uppstå i bedömningsubjektivitet 

problematiken mellan könen. Arbetet kunde säkert varit bättre när det gäller 

tillförlitlighet och validitet om det varit möjligt att intervjua ett större antal lärare med 

högre åldersspridning, högre erfarenhetsspridning, från olika skolor och från olika delar 

av landet. Har jag utfört en sådan studie i en annan gymnasieskola som har andra 

strategier , prioriteringar och har lokala tolkningar av läroplaner och kursplaner för de 

praktiska program så skulle jag troligen fått ett annat resultat.

Uppsatsens resultat speglar vad de fyra manliga lärarna säger, eller rättare sagt, ville 

säga om frågan. Hade jag tagit hänsyn till genus perspektivet så skulle det tjänat 

studiens syften och resultat bättre.

Trots att lärarna var helt anonyma i uppsatsen kändes  ämnet svårt att diskutera öppet i 

intervjun. Nu i efterhand inser jag att om jag hade använt mig av enkäter  istället, samt 

vänt mig till ett större antal lärare som jobbar i olika gymnasieskolor och har olika lång 

erfarenhet av undervisning. Då anser jag att studiens resultat speglat en mer 

verklighetsnära bild. Därför tycker jag att det resultatet jag kom fram till speglar inte 

verkligheten inom alla gymnasieskolor i Sverige och inte heller i den gymnasie skolan 

där jag utförde studien. Det speglar vad de intervjuade lärare ville säga om 
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problematiken. Detta behöver inte vara hela sanningen. Men som nämndes 

inledningsvis var jag medveten om problemet från början. 
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9 Förslag till vidare forskning

Det skulle vara värt att göra liknande undersökningar om hur olika kunskaper och 

egenskaper räknas in i bedömningen av ett annat ämne än matematik. I betygkriterier 

för matematik hittar man inte så tydliga inslag av värdering av andra egenskaper såsom 

attityder och beteende.  Så är inte fallet i andra ämnens betygkriterier. I vissa ämnens 

betygkriterier kan man hitta kriterier som är mer kopplade till faktorer som sitter i 

elevernas personliga inställningar till exempel i samhällsämnet.  
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Sverige.

Bilaga 1:

Brev

Hej!

Jag är en lärarstudent som läser sista terminen högskolan i Halmstad. Jag håller på att 

skriva min examens arbete som kommer att handla om påverkande faktorer i matematik 

bedömning i Gymnasieskolan. Jag skulle därför vilja intervjua matematik lärare i olika 

program, från de teoretiska och de praktiska programmen.

  

Intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter, vara helt konfidentiell och användas bara för 

min examens arbete. Intervjuerna kommer att spelas in på bandspelare för att underlätta 

min bearbetning av material. Bandet kommer att förstöras direkt efter när jag skriver 

färdig mitt arbete. 

Detta är jätte viktig för mig och jag hoppas att ni kan ställa upp och besvara min mail så 

vi kan bestämma tid för intervjun.

Jag bifogar mina tänkta öppna frågor för intervjun

Med vänlig hälsning

Hoda Homsi
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Bilaga 2: 

Intevjufrågor 

Mina tänkta öppna frågor om matematik bedömningen inför intervjun

Min uppsats kommer att heta:

Bygger betygsbedömning i matematik enbart på matematiska kunskaper?    

Allmänna frågor:

Hur länge har du jobbat som matematiklärare? 

Vilken utbildning har du? 

Vilka program och klasser undervisar du matematik

Huvud frågor:

I teorin skiljes mellan två olika syften för bedömningen. Den summativa bedömningen 

som är den bedömningen som görs i slutet av en kurs och är den slutgiltiga bedömning 

och den formativa bedömningen som är mer som en pedagogisk bedömning som 

används för att stimulera eleven under kursens gång.  Frågorna kommer att gälla de 

båda syften av bedömningarna. 

 Hur bedöms eleverna i matematik i de olika program?

 Vilka bedömnings underlag behöver du för bedömningen?

 Vilka skillnader kan uppstå mellan de underlagen som behövs för bedömningen 

av matematik mellan de praktiska och de teoretiska programmen?

 Räcker matematiska kunskaper som underlag till bedömningen i alla program?

 Vilka andra underlag kan ha en viktning i din bedömning? Är de olika för de 

olika programmen? 

 Kursplanen och kursmaterialen är olika från program till program. Har eleverna 

samma förutsättningar till högre betyg? 

 Tar du hänsyn till detta i din bedömningen och hur?    

 Hur kan elevens program eller klass och miljö värderas i betygsättningen?  

 Upplever du någon skillnad i elevernas attityder i matematik lektioner mellan de 

olika programmen?
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 Hur  kan  elevens  beteende  och  attityd  värderas  i  betygsättningen  (för  högre 

betyg)? (eleven beteende som karaktär, gott uppförande, frånvaro, läxor i tid, 

eleven  är  t.ex.  snäll  och  har  trevlig  sätt,  skötsam  och  visar  intresse  och 

engagemang, aktiv och har arbetsdisciplin)

 Hur kan elevens prestering värderas i betygsättningen? 

 Kan ambition om framtida studier påverkar bedömningen? Känner du press av 

elevernas  behov  av  högre  betyg  för  fortsatt  studier?  Hur  kan  bedömningen 

påverkas? (för höga ambitioner krävs synbar aktivitet) 

 Hur kan elevens språksvårigheter påverka bedömningen? 

 Upplever  du  någon  skillnad  i  de  kunskaper  (både  matematiska  och  andra 

kunskaper)  som  eleverna  visar  i  matematik  lektioner  mellan  de  olika 

programmen? Ser du några huvuddrag och vilka?

 Är det skillnad på viktning av de andra kunskaper än de som är direkt matematik 

relaterad mellan praktiska och teoretiska program? 

 Vilka andra kriterier eller faktorer än de som är inte direkt matematikrelaterade 

kan ligga till grund till bedömning och i vilken utsträckning? Hur olika kan de 

vara i de olika programmen?

 Tycker du  att  man  bör  låta  andra  kriterier  än  ämnesrelaterade  vägas  in  i 

betygsättning i något eller alla program? Tycker du att detta händer? Och i vilka 

program?

 Är det enklare kriterier för formativa bedömningen än summativa bedömningen 

i allmänhet? Varierar kriterierna mellan de olika programmen? Om ja hur? 

 Tar  du  hänsyn  till  en  tyst  kunskap?  Kan  den  beräknas  som  underlag  i 

bedömning?
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