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Sammanfattning
Syftet med studien var att undersöka om en matematisk diagnos kan användas för 
att bedöma hur likvärdigt betyg sätts. Studien visar att diagnosen indikerar skill-
nader i likvärdighet som ligger i linje med tidigare forskning. En mer detaljerad 
undersökning där diagnosen jämförs med nationella prov skulle ge ett säkrare svar 
angående diagnosens tillförlitlighet. 

Diagnosens förmåga att förutsäga elevernas betyg i första matematikkursen i 
gymnasiet var god. Sambandet mellan diagnos och gymnasiebetyg var starkare än 
sambandet mellan diagnos och grundskolebetyg. Detta kan ha flera orsaker: (i) 
gymnasielärarna som konstruerat diagnosen har endast tagit med uppgifter som 
sammanfaller med första gymnasiekursen, (ii) grundskolor sätter betyg på olika 
grunder, (iii) elevernas matematikkunskaper förändras över sommarlovet.

Nyckelord: matematik, betyg, likvärdighet, diagnos

Summary
The purpose of the study was to evaluate how well a matematical test can measure 
the equity of grades between schools. This study indicates that the test shows dif-
ferences in equity that also has been seen in earlier research. A more detailed in-
vestigation, where the local test compared with the national tests, would be appro-
priate to better decide the reliability of method.

The mathematical test has also shown potential to give a good indication about the 
pupils further progress in upper secondary school. The grades from the previos 
school is less accurate which can depend on: (i) the teachers, that have constructed 
the test, have only included excercises that are of use for the first course in mat-
hematics in upper secondary school, (ii) the grades are not reflecting knowledge, 
(iii) the knowledge changes over the summer vacation.

Keywords: mathematics, grades, equity, test
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Förord
Jag vill tacka personalen på utbildningsförvaltning i den utvalda kommunen för 
ett vänligt och tjänstvilligt bemötande när jag bad om data för att kunna utvärdera 
en ny metod för att bedöma likvärdigheten av betyg.

Ett stort tack även till specialpedagog och matematiklärare på gymnasieskolan 
som hjälpte mig med material och information. 

Lund, december 2010.

Susanne Tegler

”Ingenting är att föredra framför rättvisa.”

 Sokrates (470–399 f.Kr)
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1 Inledning
Hur likvärdig är betygssättningen i dagens skola? Resulterar samma matematik-
kunskaper i samma betyg oavsett lärare, skola och kommun? Hur kan man mäta 
om betygen är likvärdiga? För att kunna åtgärda eventuella brister är det viktigt att 
likvärdigheten är mätbar.

Många av de mätningar som hittills gjorts grundar sig på jämförelser mellan de 
nationella proven och betygen. Detta ger en rikstäckande bild av likvärdigheten. 
Jag har i detta arbete istället studerat en matematikdiagnos som görs av alla elever 
som börjar gymnasiet i en större kommun i södra Sverige. 

Diagnosen används för att identifiera elever i behov av extra matematikstöd och 
för att gymnasielärarna ska kunna lägga upp undervisningen i matematik på en 
lagom nivå i de nya gymnasieklasserna. 

Diagnosen är begränsad både vad det gäller geografiskt område och ämne men 
den skulle kunna komplettera de nationella mätningarna om den visar sig vara ett 
användbart instrument för likvärdighetsmätningar. 

Genom att jämföra diagnosresultat med grundskolebetyg i matematik hos strax 
under tvåtusen elever undersökte jag om det gick att hitta systematiska avvikelser 
mellan grundskolor vilket skulle tyda på bristande likvärdighet. Det skulle också 
varit möjligt att söka skillnader mellan lärare, vilket dock inte ingick i denna un-
dersökning på grund av arbetets tidsramar.

Genom att undersöka korrelationen mellan å ena sidan avvikelser mellan slutbetyg 
i matematik från grundskolan och matematikdiagnosen och å andra sidan avvikel-
ser mellan slutbetyg i matematik från grundskolan och nionde årskursens nationel-
la prov i matematik så har jag gjort en bedömning av matematikdiagnosens värde 
för likvärdighetsbedömning. Även en bedömning av elevernas framgång i mate-
matik på gymnasieskolan relaterat till deras matematikbetyg i grundskolan kan 
säga något om likvärdigheten. 

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med arbetet är att undersöka en alternativ metod för mätning av matematik-
betygens likvärdighet. Detta har gjorts genom att söka svar på nedanstående frå-
geställningar.

• Hur kan betygssättningens likvärdighet bedömas med en matematikdiagnos?
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• Vilka problem finns det med att använda matematikdiagnosen för likvärdighets-
bedömningar?

• Vilka skillnader och vilka likheter ger en bedömning med matematikdiagnosen 
jämfört med bedömningar med andra metoder?

• Hur väl förutsäger matematikdiagnosen studieframgång i gymnasiet jämfört 
med matematikbetyget i grundskolan? 

1.2 Relevans

Det är mycket viktigt att betygssättningen är likvärdig eftersom den används som 
selektionsinstrument vid ansökan till högre utbildning och arbete. För att den en-
skilda eleven ska acceptera de begränsningar till vidare utbildning som betygen 
innebär, måste de således kunna betraktas som rättvisa och likvärdiga. Det är även 
viktigt för samhället att betygen inte är missvisande då styrning och kontroll av 
skolor utgår från dessa.

1.3 Strategi

Examensarbetet har utförts i tre arbetsfaser. I den första fasen samlades datamate-
rialet in från skola och kommun. Därefter följde andra fasen med analyser för att 
hitta statistiska samband mellan variabler i materialet. I den tredje och sista fasen 
tolkades resultaten och jämfördes med tidigare forskning och undersökningar.

1.3 Disposition

Dokumentets disposition följer det gängse mönstret för en vetenskaplig rapport 
med inledning, teori, metod, resultat och diskussion. Efter två inledande kapitel 
som förklarar syfte och bakgrund följer således det tredje kapitlet med en sam-
manfattning över vad som skrivits hittills inom området. I kapitel fyra ges en 
översikt av begrepp, metoder och modeller som använts för att analysera datama-
terialet och i kapitel fem presenteras de resultat som analysen gav. Det sjätte ka-
pitlet innehåller en tolkning av materialet och en jämförelse med tidigare studier. 
Arbetet avlutas med slutsatser och en referensförteckning.
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2 Bakgrund
I alla betygssystem finns det en risk för att elever ska få betyg som är satta på fel 
grunder. Eftersom detta påverkar individens framtida möjligheter är det viktigt att 
minimera denna risk och det är därmed ingen ny företeelse att betygssystemets 
rättvisa debatteras. Detta arbete kommer att fokusera på det betygssystem som 
gäller idag.

Det svenska betygssystem bygger på att eleverna bedöms mot uppsatta mål och 
kriterier. Så har det varit sedan 1994 då den senaste läroplanen infördes. I det tidi-
gare relativa betygssystemet jämfördes eleverna istället med varandra och endast 
en på förhand fastställd andel av eleverna kunde få det högsta betygssteget. 

Den första elevkullen, som bedömdes enligt det nya systemet, lämnade grundsko-
lan 1998. Elever med samma betyg ska ha likvärdiga kunskaper, oavsett skola, 
lärare och vilket år eleven bedömdes (Skollagen, 1 kap. 2 §). 

Betygen har ett flertal ändamål men huvudsakligen används de som utvärde-
ringsinstrument av undervisningen, för selektering till högre utbildning och vid 
ansökan till nytt jobb. Det är viktigt att betygen är likvärdiga i hela landet för sy-
stemets trovärdighet. 

Alltsedan det mål- och kriterierelaterade betygssystemet infördes har rapporterna 
om betygsinflation och orättvisor vad det gäller betygssättningen duggat tätt. 
Forskare vid våra universitet konstaterar att de svenska betygen inte är likvärdiga 
(Korp, 2005; Wikström, 2005; Stenhag, 2010).

Skolverket har vid ett flertal granskningar påvisat brister i betygens likvärdighet 
(Skolverket, 2000, 2002, 2003, 2007 och 2009). Riksrevisionen (2004) har kon-
staterat att betygssättningen inte är likvärdig och att regeringen och skolmyndig-
heterna inte gjort tillräckligt för att betygen ska vara likvärdiga mellan skolorna. 

Jag har i detta arbete undersökt en matematikdiagnos som görs på alla de kommu-
nala gymnasierna i en kommun. Kan denna diagnos vara ett instrument för be-
dömning av likvärdig betygssättning?
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3 Teori och dokumentation
Betygens likvärdighet är ett ständigt aktuellt ämne i och med deras betydelse för 
den enskilda elevens möjligheter till vidare utbildning och arbete. Det finns såväl 
forskning från universiteten som statistik och rapporter från skolmyndigheter att 
utgå ifrån för vidare forskning inom detta område.

Materialet från skolmyndigheterna är omfattande men räknas som politiska do-
kument och kan därmed vara politiskt färgade. Dessa dokument presenteras sist i 
detta kapitel i avsnitt 3.5.

3.1 Definition av likvärdiga betyg 

Betygens likvärdighet regleras i skolans styrdokument. Enligt Skollagen (1 kap. 2 
§) ska grundskolans och gymnasieskolans utbildning ska vara likvärdig oavsett 
var i landet skolan befinner sig och läroplanerna (Lpo 94 och Lpf 94) utvecklar 
detta ytterligare genom att klargöra att vägen till kunskap bör väljas utifrån ele-
vernas förutsättningar, och bör därmed inte vara likformig mellan skolorna, men 
alla elever ska bedömas likvärdigt utifrån de nationella mål och kriterier som finns 
fastställda.  

Riksrevisionen (2004) uttrycker likvärdig betygssättning enligt följande:

”Begreppet likvärdig betygssättning innebär att eleverna ska bedömas 
på likvärdiga grunder. Med dagens betygssystem innebär det att elever 
med kunskaper av samma kvalitet ska ha samma betyg, oavsett var i 
landet de har sin skolgång. Däremot behöver eleverna inte ha kunska-
per om samma saker eftersom skolorna själva har frihet att, inom ra-
men för kursplanerna, välja vilket innehåll som ska behandlas i under-
visningen.”

3.2 Förutsättningar för likvärdiga betyg

Att skapa ett regelsystem som leder till rättvisa, jämförbara och likvärdiga betyg 
innebär svårigheter konstaterade redan betygsutredarna vid tiden för andra världs-
kriget. 

”Det är sannolikt omöjligt att genom allmänna uttryck så precisera 
den kvalitativa godhet som fordras för de olika betygsgraderna att be-
tygen därigenom blir jämförbara.” (SOU 1942:11)
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Stor enighet råder bland forskare och skolmyndigheter om att de svenska betygen 
inte är likvärdiga. De nationella proven är ett verktyg för likvärdig betygssättning 
men proven är endast tänkta att vara en del i bedömningsunderlaget då de inte tes-
tar av alla mål. Det är således naturligt att det finns skillnader mellan resultatet på 
det nationella provet och betyget för enskilda elever. När det finns stora systema-
tiska skillnader på klass- och skolnivå kan det dock vara en varningsklocka om att 
likvärdig betygssättning inte råder. 

Problem med likvärdig betygssättning har också konstaterats i USA, där tester 
visar att yngre lärare tenderar att premiera rätt svar medan mer erfarna lärare fo-
kuserar på förklaringar (Stobart, 2005).

Korp (2006) menar att inom kärnämnena har matematiken störst skillnader i be-
tygssättningen. Hon refererar här till skillnader mellan teoretiska och praktiska 
program på gymnasiet. På de praktiska programmen kan så mycket som varannan 
elev få ett högre betyg än det nationella provet indikerar medan motsvarande siff-
ra på de teoretiska linjerna är var tionde elev. 

Detta skiljer sig från Stenhag (2010) som säger att avvikelserna för matematikbe-
tyget är mindre än för övriga ämnen. Generellt sett så finns det inom matemati-
kämnet, i högre grad än för andra ämnen, ett gemensamt innehåll som alla elever 
ska ha kunskap om. Detta kan vara en förklaringen till att större enighet råder vid 
rättning av de nationella proven, vilket är vad Stenhag studerat.

Enligt Korp (2006) beror de stora skillnaderna på att en stor andel elever som får 
IG på nationella provet sedan får godkänt och då är problemet snarare att läraren 
sätter betyg på andra grunder än enligt kursplanerna än att det är problem vid rätt-
ningen av de nationella proven.

3.3 Bedömning av likvärdighet

De undersökningar om likvärdiga betyg som behandlas i detta kapitel baserar sig 
huvudsakligen på tre olika metoder: i) undersökning av förutsättningar för likvär-
diga betyg, ii) jämförelser mellan betygsbedömningar och iii) undersökningar av 
betygsutfallet.

Den första metoden innebär att förutsättningarna för likvärdighet undersöks, så-
som lärares kunskaper och inställning till betygssystemet. Brister förutsättningar-
na antas också likvärdigheten brista. Denna typ av studier är ofta kvalitativa där 
ett urval rektorer, lärare och elever intervjuas. Detta har gjorts i Skolinspektionens 
kvalitetsgranskningar (Skolinspektionen, 2009; Skolinspektionen, 2010a).
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Det andra tillvägagångssättet är att studera hur lärare gör sina bedömningar. Skill-
nader kan studeras när olika lärare bedömer samma elevs prestation. Skolinspek-
tionen (2010b) använder denna metod vid sin granskning av de nationella proven. 
Myndigheten värderar inte om det är ursprungsrättaren eller kontrollrättaren som 
gör den korrekta bedömningen, men stora avvikelser tyder på problem med lik-
värdigheten.

Den tredje metoden som används för att bedöma likvärdigheten är att studera sta-
tistiska avvikelser mellan exempelvis nationella provet och betyget och undersöka 
om dessa är motiverade. Stora undersökningar av denna typ har gjorts för både 
grundskolan (Stenhag, 2010; Skolverket, 2007) och gymnasiet (Wikström, 2005; 
Skolverket, 2009).

I Skolverkets (2007) analys av betygen i grundskolan gjordes jämförelser ämnes-
vis mellan nationellt prov, slutbetyg och resultat på PISA-prov. PISA är en inter-
nationell studie som mäter kunskaper hos 15-åriga elever. Undersökningen av ma-
tematik visar att skolor med stor avvikelse mellan det nationella provet och bety-
get och klarar sig relativt sämre på PISA-testet. Skillnaden mellan nationella pro-
vet och betyget är därför ett ofta använt mått på likvärdig betygssättning.

3.4 Forskning om betygens likvärdighet

Wikström (2005) har studerat alla elever som gått ut gymnasiet under åren 1997–
2002 och konstaterar att betygen har ökat över tiden utan att eleverna har blivit 
bättre och att det är friskolor och små skolor som är motorn i betygsinflationen. 
Sambandet mellan förhöjda betyg och små skolor är dock svagt medan sambandet 
mellan förhöjda betyg och friskolor är mycket tydligt enligt Wikström.

Wikström anser att en bidragande orsak till att det är just friskolorna som sätter en 
större andel för höga betyg är konkurrensen och att många friskolor marknadsför 
sig med att eleverna får bra betyg där. Många lärare på friskolorna manas till att 
sätta höga betyg. Detta tycks inte gälla i lika hög grad för de kommunala skolorna 
även om en liten  förhöjning av betygsnivån kan konstateras i de kommuner där 
den kommunala gymnasieskolan är konkurrensutsatt. 

Det genomsnittliga meritvärdet från grundskolan har ökat alltsedan det mål- och 
kriterierelaterade betygssystemet infördes. Orsakerna till detta, menar Wikström, 
kan vara flera: elevernas kunskaper har ökat, elevurvalet har förändrats, eleverna 
har börjat välja kurser på ett strategiskt sätt eller att kravnivån har minskat. Ge-
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nom att undersöka utvecklingen av elevernas resultat på de nationella proven kon-
staterar Wikström att kunskaperna inte har ökat, snarare tvärtom.

Wikströms mätningar visar även att det finns en snedvridning mellan program på 
gymnasierna. Elever på de yrkesinriktade programmen har en större andel omoti-
verat högre betyg relativt det nationella provet medan denna andel är markant läg-
ra för eleverna på det naturvetenskapliga programmet. Detta snedvrider konkur-
renskraften till vidare utbildning. 

Wikström sammanfattar sin avhandling med att likvärdigheten i betygen brister 
mellan elevgrupper och skolor, där skolans placering och dess typ av huvudman 
inverkar. Orsaken till detta är troligen en kombination av att betygskriterierna tol-
kas subjektivt, att det finns för få centrala kontrollmekanismer och ett högt tryck 
både från elever, föräldrar och skola att sätta höga betyg.

Även Korp (2006) har intresserat sig för likvärdig betygssättning och diskuterar 
hur de nationella proven används i sin avhandling. Hon har utifrån detta identifie-
rat tre olika strategier som lärare utnyttjar vid betygssättning. 

Vid den i) analytiska eller kvalitativa modellen så utvärderar läraren elevens må-
luppfyllelse och samtliga kursplansmål ska vara uppfyllda för att få ett godkänt 
betyg. En annan modell är den ii) aritmetiska eller kvantitativa modellen vilken 
innebär att läraren utgår från ett medelvärde på alla prov när betyget sätts. I den 
tredje och sista modellen, iii) den blandade modellen, väger läraren in olika delar 
såsom provresultat, allmänt intryck av elevens kunskapsnivå, närvaro, attityd och 
lektionsaktivitet vid betygssättningen. 

Korp konstaterar att endast den första modellen är förenlig med det kriterierelate-
rade betygssystemet. Lärare i svenska och engelska har en preferens för denna 
modell medan lärare i matematik lutar mer åt den aritmetiska modellen. Problemet 
med den senare är att det sammanvägda betyget kan bli godkänt trots att alla mål 
inte är uppfyllda och detta är inte läroplanens intention. 

Korp konstaterar också att många lärare i praktiken har inslag av den blandade 
modellen i sin betygsättning. Lärarnas olika metoder att sätta betyg kan också här-
ledas till vilket system de själva danats i och när de påbörjade sin lärarkarriär.  

En konsekvens av att olika modeller tillämpas vid betygssättningen gör att likvär-
digheten brister, enligt Korp.

Stenhag (2010) har i sin avhandling behandlat frågan om matematikämnets plats i 
skolan. Till skillnad mot Wikström och Korp har han gjort sina studier på grund-
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skolan. Han grundar sina empiriska studier på alla elever som gick ut grundskolan 
2006 och söker ett samband mellan matematikbetyg och allmän skolframgång. 

Enligt Stenhag är matematik det ämne där det sätts minst antal högre betyg och 
han visar att ämnet har stort prognosvärde när det gäller generell studieframgång. 
Han noterar också att avvikelser mellan nationella prov och betyg är större i andra 
ämnen med hänvisning till statistik över betygsinflationen. Matematik, fysik, ke-
mi och teknik är de ämnen som uppvisar lägst betygsinflation för perioden 1998 – 
2008. Detta menar Stenhag kan vara en följd av att matematikämnet ofta sätts uti-
från provresultat till skillnad från exempelvis svenska där bedömningssituationen 
är mer komplex.

3.5 Dokumentation om betygens likvärdighet

Sedan det mål- och kriterierelaterade betygssystemet infördes 1994 har statliga 
myndigheter vid ett flertal tillfällen granskat betygssättningen i våra svenska sko-
lor. En nationell kvalitetsgranskning av kommunala skolor genomfördes år 2000, 
och året därefter granskades även betygssättningen i fristående skolor (Skolverket, 
2000; Skolverket, 2002).

Granskningarna visade på okunskap om styrdokument och bedömning hos både 
lärare och skolledare, brist på uppföljning av betygssättningen av skolledare och 
även medveten manipulation av de regler som ska garantera rättvisa betyg. Sko-
lorna tolkade reglerna så att den egna skolans elever skulle få fördelar framför 
andra skolors elever, exempelvis genom att inte sätta kursbetyget direkt i samband 
med kursavslut. 

Vid granskningen av de fristående skolorna framkom i stort sett samma sak som 
vid granskningen av de kommunala skolorna men skillnaden mellan skolorna var 
större och möjligheterna till diskussioner om betygssättningen mellan kollegor var 
mindre på friskolorna. Dessa hade också ett större fokus på att sätta högre betyg 
än de kommunala skolorna.

Skolverket (2000, 2002) ansåg att det behövdes mer lokal diskussion mellan pro-
fessionella lärare, och att obehöriga lärare behövde kompetensutvecklas. Dess-
utom fastslogs behovet av att alla studenter på lärarutbildningen ska undervisas 
om kunskapsbedömning och betygssättning.

Vid myndighetens uppföljning 2003 visade det sig att mycket såg ut som vid de 
föregående granskningarna. Samarbete och diskussioner om betygssättning mellan 
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lärare och analys av betygsutfallet på skolorna förekom fortfarande mycket spar-
samt (Skolverket, 2003).

Skolverket agerade genom att göra upp en handlingsplan med insatser för en rätt-
vis och likvärdig betygssättning. Fokusområden som specificerades var i) kom-
mentar- och bedömningsmaterial som ska stödja lärarna vid bedömning, ii) natio-
nella prov, iii) uppföljningssystem i form av betygsstatistik, iv) kvalitetsgransk-
ning och v) utbildningsinspektion. (Skolverket, 2004)

Kort därefter publicerades även Riksrevisionens (2004) granskning som konstate-
rar att förutsättningarna för likvärdighet har förbättrats men att insatserna är otill-
räckliga. Riksrevisionen ansåg att skolmyndigheternas stödjande insatser inte ha-
de varit i paritet med betygssystemets komplexitet och dessutom utförde Skolver-
ket ingen egen analys av det gedigna underlag som fanns i form av betygsstatistik 
och kunde därmed heller inte agera med riktade kontroller och granskningar. 

Riksrevisionen konstaterar liksom Skolverket att för att få betyg och bedömningar 
likvärdiga så måste lärarna samverka inom skolan och mellan skolor. I och med 
att denna samverkan oftast inte kommer till stånd så finns det en stor risk för att 
varken utbildning eller bedömning blir likvärdig.

Vid nästa nationella granskning av betygssättningen undersöktes grundskolebety-
gen under perioden 1998–2006 (Skolverket, 2007). Detta var en statistisk studie 
där sambandet mellan resultaten på de nationella proven och slutbetyget analyse-
rades. 

Rapporten visar att skillnaden mellan skolor är mycket stor. Det finns skolor där 
en stor andel elever får högre betyg än på det nationella provet och denna andel 
motsvarar på intet sätt den andel som får lägre betyg. På motsvarande sätt finns 
det skolor som har ett stort netto med elever som får lägre betyg. Skolverket visar 
också att variationen bland de kommunala skolorna är lika omfattande som bland 
de fristående skolorna. Inte heller finner de några belägg för att avvikelsen mellan 
slutbetyg och resultat på nationella provet är större i konkurrensutsatta områden 
än i områden med bara en skola. 

Vad det gäller den historiska utvecklingen sedan 1998 konstaterar Skolverket i 
rapporten att det varken blivit bättre eller sämre, vilket förvånar myndigheten då 
de satt in ett antal åtgärder för att förbättra likvärdigheten. 

Motsvarande undersökning har gjorts för gymnasieskolan (Skolverket, 2009). 
Även i denna rapport konstaterar Skolverket att ”det finns ett strukturellt likvär-
dighetsproblem”  och att lärare sätter betyg på skilda grunder. Rapporten fastslår 
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att avvikelserna är konstanta över tid och att det inte finns något samband mellan 
avvikelse och typ av huvudman. Inte heller hittar man något samband mellan av-
vikelse och skolstorlek. Detta motsäger Wikströms (2005) slutsatser.

De senaste två åren har Skolinspektionen speciellt granskat undervisningen i ma-
tematik både på grundskola (Skolinspektionen, 2009) och i gymnasiet (Skolin-
spektionen, 2010a). Många av slutsatserna är gemensamma för de båda rapporter-
na såsom lärarnas brist på kunskap om kursplaner och mål. Undervisningen utgår 
ofta från innehållsmålen och kompetensmålen behandlas bristfälligt. Eleverna får 
inte i tillräckligt hög grad träna exempelvis problemlösning och processen att väl-
ja procedur och att se samband. Detta medför att eleverna huvudsakligen bedöms 
efter mål att uppnå i kursplanen och därmed får ett högre betyg än de får på det 
nationella provet där fler kompetenser utvärderats. 

Skolinspektionen (2010b) har även gjort kontrollrättningar av de nationella pro-
ven på olika nivåer inom skolsystemet. Dessa kontrollrättningar visar på stora av-
vikelser mellan ursprungsrättare och kontrollrättare. Särskilt markant är detta för 
senare delen av grundskolan och gymnasieskolan medan avvikelserna är mindre 
för tidigare stadier i grundskolan.

En beskrivning av årets slutbetyg i grundskolan visar att för första gången på fem 
år har det genomsnittliga meritvärdet sjunkit något. Trenden har annars varit 
ökande alltsedan det mål- och kriterierelaterade betygssystemet infördes (Skol-
verket, 2010).
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4 Metod och material
Metod är ett centralt begrepp vid vetenskaplig forskning. Denscombe (2004) me-
nar att inom samhällsforskningen kan två förhållningssätt skönjas:

• Positivismen som har en stark tro på den naturvetenskapliga modellen där exak-
ta observationer av den verkliga världen genom systematiska metoder som pro-
ducerar teorier och verifierbara resultat. Forskaren förväntas vara objektiv.

• Interpretivismen som anser att den sociala verkligheten är subjektiv och att 
människor som studeras påverkas. Detta gör att möjligheterna till objektiv kun-
skap och generella teorier är små.

Denscombe (2004) anser att i praktiken är motsättningarna mellan dessa två läger 
små och samhällsforskarna väljer metoder som kan härledas till båda förhållnings-
sätten.

I detta arbete användes en kvantitativ metod, vilket innebär en systematisk insam-
ling av kvantifierbara data som analyseras statistiskt (Nationalencyklopedien, 
2010). Den kvantitativa metoden kan kopplas till den naturvetenskapliga traditio-
nen och ett positivistiskt synsätt. 

Detta kan jämföras med den kvalitativa metoden som etablerat sig med början 
från 1960-talet. Arbetssättet präglas här av en insikt att forskaren befinner sig i en 
social verklighet där datainsamling och analys påverkas av forskaren (Nationa-
lencyklopedin, 2010). Den kvalitativa metoden är förbunden med ett interpretivis-
tiskt synsätt.

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet som används för att besvara frågan om 
matematikdiagnosens lämplighet för bedömning av betygens likvärdighet.

4.1 Allmän beskrivning

Metoden grundade sig på kvantitativ analys av sambandet mellan grundskoleele-
vers matematikbetyg och deras resultat på den inledande matematikdiagnosen i 
gymnasiet. Genom att arbeta med ett stort datamaterial kunde skillnaderna mellan 
ett flertal grundskolor undersökas och likvärdigheten i betygssättningen studeras. 
Därmed kunde diagnosens värde som bedömningsinstrument för likvärdighet ut-
värderas. 

Datamaterialet innehöll betyg och diagnosresultat för 1 819 elever som påbörjade 
sin utbildning på en gymnasieskola i södra Sverige under åren 2006–2010. Infor-
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mationen om elevernas resultat importerades till datorprogrammet Mathematica, 
där sedan analysen genomfördes.

Materialet analyserades genom en deskriptiv statistisk analys samt olika statistiska 
metoder som linjär regressionsanalys och korrelation. Målet var att undersöka om 
den matematiska diagnosen kan användas för att säga något om likvärdigheten i 
betygssättning mellan grundskolorna.

4.2 Centrala begrepp

I detta avsnitt presenteras några centrala begrepp som används i detta arbete.

4.2.1 Meritvärde och betygsvärde

Vid de statistiska beräkningarna har bokstavsbetyget räknats om till ett siffervärde 
enligt  nedanstående tabell. Denna omvandlingstabell har definierats av Skolver-
ket och används även vid beräkning av meritvärden. Meritvärde är det mätetal 
som används vid intagningen till gymnasieskolorna och det beräknas genom att 
summera de sexton bästa betygen i grundskolan. Samma omvandlingstabell an-
vänds för gymnasiebetygen vid ansökan till högre studier.

Tabell 1. Betygsvärde för bokstavsbetyg

Betyg Betydelse Värde

IG Icke godkänd 0

G Godkänd 10

VG Väl godkänd 15

MVG Mycket väl godkänd 20

4.2.2 Slutbetyg och kursbetyg

Flera olika matematikbetyg har registrerats. Först och främst har elevernas slutbe-
tyg i matematik från grundskolan samlats in och därefter alla tillgängliga betyg i 
de fem matematikkurserna i gymnasiet. Det undersökta gymnasiet har huvudsak-
ligen elever från det naturvetenskapliga programmet och det samhällsvetenskapli-
ga programmet. Det naturvetenskapliga programmet innehåller fyra obligatoriska 
matematikkurser medan det samhällsvetenskapliga har två obligatoriska matema-
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tikkurser. Vid alla analyser har betygen översatts till siffervärden enligt ovanstå-
ende tabell.

4.2.3 Matematikdiagnos

Vid gymnasiestart gör eleverna i kommunen en matematikdiagnos, vars resultat i 
fortsättningen kommer att benämnas diagnospoäng. Matematikdiagnosen har an-
vänts i kommunen i tio år. I början av perioden användes den dock inte konse-
kvent, vilket har gjorts de senaste fyra åren.  

Diagnosen innehåller 50 uppgifter som ska lösas utan hjälpmedel på 80 minuter. 
Provet testar grundskolans grundläggande matematik: decimaltal, bråk, procent, 
ekvationer, geometri och diagram. Diagnosen ger ett resultat på maximalt 50 po-
äng. Uppgifterna fordrar endast svar och är av typen:

• Beräkna 0,31–0,309.

• Beräkna 15% av 300 kr.

• Vilket tal är störst? 3/5, 2/3, 4/3, 5/9, eller 3/4

• Beräkna arean för en rektangel med sidorna 2 cm och 4 cm.

• Lös ekvationen 3x+6=12.

4.2.4 Studieframgång

För att bedöma likvärdigheten har också elevernas progress i gymnasiet bedömts 
och då har begreppet studieframgång använts. Studieframgång kan innefatta 
många parametrar men har i detta arbete enbart definierats som höga betyg.

4.3 Urval

En större gymnasieskola valdes ut som undersökningsobjekt. Skolan har bara teo-
retiska program. Hälften av eleverna kommer från grundskolor i samma kommun 
som gymnasieskolan medan resterande är tillresande elever från grannkommuner-
na. Skolan var lämplig då den sedan flera år tillbaka testade alla nyantagna elever 
med en matematisk diagnos. 

Urvalet utgjordes således av 1 819 elever som sökt sig till den specifika gymna-
sieskolan under perioden 2006–2010 ur en population som utgörs av alla Sveriges 
ungdomar som gått ut grundskolan under motsvarande period. Urvalet kan inte 
betraktas som ett slumpmässigt urval ur denna population. Exempelvis så finns 
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varken kategorin ungdomar som valt att inte fortsätta gymnasiet eller kategorin 
ungdomar som valt ett yrkesinriktat program med i undersökningen. 

Eleverna på den valda gymnasieskolan hade också ett markant högre genomsnitt 
på meritvärdet från grundskolan än hela populationen. Beroende på vilka meka-
nismer som inverkar vid betygssättningen skulle detta kunna vara ett problem. 
Uppkommer snedheten på grund av att en skola godkänner elever som egentligen 
inte uppfyller målen men bedömer de högre betygen enligt det målrelaterade sy-
stemet på ett korrekt sätt så kommer denna studie troligen att överskatta likvär-
digheten. Antar vi istället att alla betygsnivåer förskjuts lika mycket så kan studien 
ge en god indikation på hur likvärdigt betygen sätts.

4.3.1 Bortfall

Alla elever som påbörjat sin utbildning vid gymnasieskolans nationella program 
finns med i undersökningen. Vissa av uppgifterna saknas dock för en del grupper 
av elever. Det inga uppgifter om meritvärde och matematikbetyg för elever som 
kommer från vissa skolor (5%). Några lärare i klasser på gymnasiet har inte regi-
strerat resultaten på matematikdiagnosen (14%). En del elever har varit frånva-
rande vid diagnostillfället (8%). Det finns inga resultat rapporterade om den ma-
tematiska diagnosen 2006.

4.4 Datainsamling

För varje elev samlades alla tillgängliga värden in på följande parametrar:
• kod för grundskola
• grundskolebetyg i matematik 
• meritvärde baserat på grundskolebetyg
• årtal för gymnasiestart
• diagnospoäng i matematik
• betyg i kursen Matematik A

Betyg är en offentlig handling och de fanns lagrade i en databas hos kommunen. 
Diagnospoängen samlades in från skolans register. Alla uppgifter anonymiserades 
och värdena registrerades på en dator för statistisk behandling.

4.4.1 Grundskolor

Grundskolor från både samma kommun som gymnasieskolan och grannkommu-
nerna ingick i datamaterialet. Dock har endast kommunens egna grundskolor an-
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vänts för mer detaljerade studier på grund av tidsskäl. Totalt har trettio separata 
skolor ingått i studien plus en kategori för övriga skolor. Den utvalda kommunen 
har sexton grundskolor och de kan alla urskiljas i undersökningarna. Vid de detal-
jerade analyserna benämns dessa skolorna GS01–GS16. 

GS01–GS09 Skolor i centralorten.
GS10–GS13 Skolor i de kringliggande tätorterna.
GS14–GS16 Friskolor.

4.5 Bearbetning av data

Vid analysen av materialet användes ett flertal statistiska metoder och presenta-
tionssätt för att visa på samband och trender i materialet. Först analyserades mate-
rialet grafiskt för att därefter bearbetas statistiskt genom regressionsanalys och 
genom att undersöka korrelationen mellan olika variabler. För de kvantitativa ana-
lyserna har stöd inhämtats från Edling och Hedström (2003), Körner och Wahl-
gren (2002) och Eggeby och Söderberg (1999).

4.5.1 Boxplot

Diagnospoängen för varje nivå av matematikbetyg från grundskolan presenterades 
i ett boxplotdiagram (figur 1). Diagrammet visar spridningen av mätvärdena. Lå-
dan markerar inom vilket område 50 procent av värdena befinner sig. Strecket 
mitt i lådan markerar medianen, dvs det värde där hälften är högre och hälften är 
lägre. Undre delen av lådan visar undre kvartilen där 25 procent av eleverna har 
sämre resultat och övre delen av lådan markerar övre kvartilen där 25 procent av 
eleverna har bättre resultat. Linjerna som sticker ut ur lådan (whiskers) visar inom 
vilket område som övriga elevers resultat befinner sig. 

4.5.2 Histogram

Fördelningen av diagnospoäng studeras också i histogram (figur 2–4). Varje dia-
gnospoäng finns representerad på den horisontella axeln i diagrammet och stapeln 
motsvarar i detta fall antalet elever som fått den aktuella poängen. På detta sätt 
åskådliggörs tydligt om fördelningen är symmetrisk eller sned och hur stort sprid-
ningsmått den har.
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4.5.3 Medelvärde

Vid jämförelser mellan diagnospoäng och grundskolebetyg för de olika grundsko-
lorna fanns det behov av att räkna ut medelvärden. Det aritmetiska medelvärdet 
har använts i studien. Beräkningen sker genom att summera alla värden och sedan 
dividera med antalet värden.

Siffervärdet för betyget har använts vid beräkningen av medelvärden. Detta tillvä-
gagångssätt kan ifrågasättas då skalan är en ordinalskala, vilket innebär att värde-
na är rangordnade men att skillnaden mellan två olika nivåer inte indikerar hur 
stor kunskapsskillnaden är mellan betygen. Metoden är dock vedertagen av både 
skolmyndigheter och forskarvärlden (Wikström, 2005; Stenhag, 2010).

4.5.4 Linjär regression

Vid beräkning av avvikelser för olika grundskolor behövdes ett samband mellan 
diagnospoäng och grundskolebetyg som referens. Med hjälp av linjär regressions-
analys bestämdes ett samband. Matematiskt sker detta genom att hitta en rät linje 
som avviker så lite som möjligt från alla mätvärden. 

Det finns olika sätt att hitta den ”bästa” räta linjen. Minsta kvadratmetoden är en 
ofta använd metod som går ut på att bestämma avvikelsen i kvadrat för varje mät-
punkt. Den räta linje som ger minst summa av alla dessa kvadrater på avvikelsen 
är det optimala sambandet.

4.5.5 Korrelation

Korrelationen mellan två variabler visar på beroendet mellan variablerna. Avvi-
kelser mellan nationella provet och grundskolebetyget är ett vanligt mått som an-
vänds för att undersöka hur likvärdig betygssättningen är. I detta arbete har, istäl-
let för resultatet på nationella proven, resultatet på en matematikdiagnos använts. 
Genom att undersöka korrelationen mellan dessa båda sätt att mäta så kan vi få en 
indikation på om matematikdiagnosen kan användas för likvärdighetsmätningar, 
förutsatt att nationella provet är relevant.

Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan –1 till +1, där den övre gränsen 
innebär att variablerna följer varandra exakt. En korrelationskoefficient på –1 in-
nebär att den ena variabeln alltid reagerar tvärtemot den första. Både höga negati-
va och höga positiva värden på korrelationskoefficienten innebär att en variabel 
med god säkerhet kan användas för att förutsäga en annan variabel. Om korrela-
tionskoefficienten är 0 så finns det inte något samband mellan variablerna. 
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4.6 Precision och tillförlitlighet

Begreppen validitet och reliabilitet är centrala parametrar för att bestämma studi-
ens kvalitet. Är insamlade data tillräckligt korrekta och detaljerade? Går det att 
upprepa studien och få samma resultat igen?

4.6.1 Validitet

Med validitet menas att studien verkligen mäter vad den avser att mäta (Ejvegård, 
2003). Denscombe (2004) talar om precisionen i de frågor som ställs och i de data 
som samlats in. 

Andra forskningsarbeten har använt de nationella proven för att bestämma likvär-
digheten. Genom att undersöka korrelationen mellan matematikdiagnosen och na-
tionella prov kan matematikdiagnosens validitet uppskattas.

4.6.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten beskriver hur pålitliga mätningarna är (Ejvegård, 2003). Om resulta-
ten blir samma trots flera upprepade mätningar (test-retest) anses mätningarna va-
ra pålitliga. 

Genom att undersöka systematiska avvikelser från förväntat betygsmedelvärde 
flera år i följd kan slutsatser dras om tillförlitligheten i mätningarna.

4.6.3 Generaliserbarhet

Generaliserbarhet handlar om att bedöma om slutsatser kan dras vidare än för ma-
terialet (Johansson och Svedner, 2006). Det handlar om att betrakta urvalet och 
bedöma hur giltiga slutsatserna är generellt. 

Urvalet av elever som användes i denna studie är, som redan nämnts, inte något 
representativt urval för hela populationen vilket kan påverka generaliserbarheten.

4.7 Etiska överväganden

Alla uppgifter har behandlats enligt personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär att 
inga uppgifter kan kopplas till en enskild elev. I de fall som antalet elever varit för 
få i en viss kategori har dessa slagits samman till större kategorier.

Inledande anteckningar för att mappa skolans diagnosresultat mot kommunens 
betygsuppgifter har förstörts.
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5 Resultat
Resultaten från studien grundar sig på insamlade uppgifter om matematikbetyg 
och diagnospoäng för 1 819 elever på en gymnasieskola. Eleverna påbörjade sin 
utbildning i gymnasiet under perioden 2006–2010 och omfattar skolans alla elever 
på de nationella programmen. Alla uppgifter om elevernas betyg, grundskola och 
diagnospoäng har samlats in från kommunens elevdatabas och från gymnasiesko-
lans register. Uppgifter om avvikelser mellan matematikbetyg och nationella prov 
för kommunens grundskolor under perioden 2005–2009 har hämtats från de stat-
liga skolmyndigheternas databaser.

Detta kapitel visar följande resultat:

• Referenssamband mellan grundskolebetyg och diagnos beräknat utifrån hela 
datamaterialet.

• Samband mellan grundskolebetyg och diagnos per grundskola.

• Samband mellan grundskolebetyg och gymnasiebetyg per grundskola.

• Samband mellan diagnos och gymnasiebetyg per grundskola. Sambandet pre-
senteras även per gymnasieklass.

• Korrelation mellan grundskolebetyg, diagnos och gymnasiebetyg.

• Korrelation mellan avvikelser på diagnos och på nationella prov i årskurs 9.

• Förändringar under 2007–2010.

5.1 Samband mellan grundskolebetyg och matematikdiagnos

För att kunna bedöma betygssättningens likvärdighet med hjälp av gymnasiesko-
lans matematikdiagnos behövdes först ett samband mellan diagnos och matema-
tikbetyg i årskurs 9. Detta beräknades med hjälp av linjär regressionsanalys. Av-
vikelserna blev på så sätt relativa mått som relaterar till medeleleven på gymna-
sieskolan.

Elevurvalet i följande beräkningar är alla elever i materialet som har uppgifter om 
både den matematiska diagnosen och slutbetyg i matematik från grundskolan. Ur-
valet uppgick till 1 038 elever. Bortfall kunde konstateras enligt följande: Det 
finns inga uppgifter om diagnostiskt prov för elever som är inskrivna 2006 och för 
övriga elever är bortfallet 28%. 
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Bortfallet 2007–2010 beror huvudsakligen på tre anledningar: 

• Vissa friskolor rapporterar inte uppgifter om slutbetyg i matematik, exempelvis 
Montessori, Waldorf, Emilia (5%).

• Bristande rapportering gör att uppgifter om matematikdiagnosen saknas för någ-
ra gymnasieklasser (14%).

• Elever har varit frånvarande när matematikdiagnosen gjordes (8%).

Detta innebär att många friskolor inte kan utvärderas med den föreliggande studi-
en. Två fristående grundskolor, som sätter betyg, fanns dock med i undersökning-
en. Bortfallet med hela klasser som saknar inrapporterade matematikdiagnoser 
bedömdes ha begränsad påverkan på utvärderingen av grundskolorna då eleverna 
från de olika grundskolorna fördelades på olika klasser.

Elevernas diagnospoäng uppdelat på vilket slutbetyg de hade i matematik i grund-
skolan studerades i en boxplot (figur 1). 
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Figur 1. Fördelning av diagnospoäng för olika slutbetyg i matematik. Den blå 
boxen markerar var hälften av eleverna befinner sig. Linjerna utanför boxen mar-
kerar övriga elevers resultat.

Figuren visar att elever med godkänt betyg (G) från grundskolan hade medianen 
31 poäng och att spridningen var stor. Hälften av eleverna hade mellan 24 och 36 
diagnospoäng. Alla elever fanns mellan 6 poäng och 46 poäng. 

Betraktades istället de elever som hade väl godkänt (VG) i matematik i grundsko-
lan så hade de medianen 41 poäng och hälften av eleverna låg mellan 37 och 44 
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diagnospoäng. Även VG-eleverna hade en stor spridning. Det sämsta resultatet 
var 10 poäng och det bästa 50 poäng.

De elever som hade MVG i betyg låg på medianen 46 poäng. Hälften av dessa 
elever fanns mellan 44 och 47 poäng. Alla elever rymdes mellan 32 och 50 poäng.

Ett histogram med elevernas resultat ger en mer detaljerad bild av fördelningen. I 
följande tre figurer (figur 2–4) visas utfallet för de tre olika betygsstegen. För hög-
re betygssteg blev fördelningen allt snedare.
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Figur 2. Fördelning av resultat på matematikdiagnosen för elever med betyget G i 
matematik från grundskolan. Medelvärde: 30 poäng. Median: 31 poäng.
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Figur 3. Fördelning av resultat på matematikdiagnosen för elever med betyget VG 
i matematik från grundskolan. Medelvärde: 40 poäng. Median: 41 poäng.
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Figur 4. Fördelning av resultat på matematikdiagnosen för elever med betyget 
MVG i matematik från grundskolan. Medelvärde: 46 poäng. Median: 46 poäng.
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Genom linjär regressionsanalys på materialet fick vi ett samband mellan betyg 
och resultatet på matematikdiagnosen (figur 5). Figuren visar varje elevs resultat 
på den matematiska diagnosen som funktion av grundskolebetyget i matematik. 
En elev med betyget G har betygsvärdet 10. VG och MVG motsvaras av betygs-
värdet 15 respektive 20. Sambandet bestämdes till

  d = 14, 6 + 1, 61× b

där b är betygsvärdet av matematikbetyget i grundskolan och d är förväntad dia-
gnospoäng. Sambandet ger att en elev med betyget G i matematik från grundsko-
lan förväntas prestera 31 poäng på diagnosen. Motsvarande för VG- och MVG-
eleven är 39 respektive 47 poäng.
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Figur 5. Resultat på matematikdiagnosen som funktion av betyget i matematik 
från grundskolan. Varje punkt svarar mot en elev. Linjen visar sambandet mellan 
diagnos och matematikbetyg i grundskolan.

5.2 Matematikbetyg i grundskolan och diagnos

Genom att ta elevernas medelvärde dels för betyg och dels för diagnospoäng för 
varje grundskola kunde skillnader mellan grundskolornas betygssättning undersö-
kas. Figur 6 visar medelvärdet av elevernas diagnospoäng som funktion av me-
delvärdet för elevernas betyg i matematik från grundskolan. Punkternas storlek är 
proportionella mot antalet elever från varje grundskola. Varje punkt svarar mot 
mellan 4 och 92 elever. Urvalet var alla elever, både från gymnasiekommunen och 
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från grannkommunerna, som hade grundskolebetyg och diagnospoäng, vilket var 
1 038 elever.
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Figur 6. Resultat på matematikdiagnosen som funktion av betyget i matematik 
från grundskolan. Varje punkt motsvarar mot medelvärdet för en grundskola och 
storleken är proportionell mot antalet elever. Linjen visar sambandet mellan dia-
gnos och matematikbetyg i grundskolan.

Den räta linjen i figur 6 visar det samband mellan betyg och diagnosresultat för 
medeleleven på gymnasieskolan som beräknades i föregående avsnitt. Eleverna 
från grundskolor som ligger under kurvan samlar således färre poäng än genom-
snittet och de som ligger ligger över kurvan får fler diagnospoäng. Den största av-
vikelsen från kurvan uppmättes till 6 diagnospoäng, vilket motsvarar 0,75 be-
tygstegs avvikelse.

Samma urval studerades också ur perspektivet skolstorlek (figur 7). Punkternas 
storlek är här proportionell mot antalet elever i årskurs 9 på respektive grundsko-
la.

29



12 13 14 15 16 17 18
Betyg
MaGs25

30

35

40

45

Resultat
diagnos

Figur 7. Resultat på matematikdiagnosen som funktion av betyget i matematik 
från grundskolan. Varje punkt svarar mot medelvärdet för en grundskola och stor-
leken är proportionell mot grundskolans storlek. Linjen visar sambandet mellan 
diagnos och matematikbetyg i grundskolan som gäller för eleverna på gymnasie-
skolan.

En mer detaljerad studie gjordes av kommunens egna grundskolor. Urvalet bestod 
då av 606 elever från 15 grundskolor, varav 13 av dessa var kommunala skolor 
och 2 var fristående skolor. Ytterligare en friskola fanns i kommunen men denna 
satte inte avgångsbetyg i matematik. 

I figur 8 visas resultatet för kommunens grundskolor. GS01–GS09 är grundskolor 
i centralorten, GS10–GS13 är grundskolor i kringliggande tätorter och GS14–
GS15 är friskolor. Skolor som befinner sig under linjen presterar sämre på diagno-
sen än genomsnittet. Skolor som befinner sig över linjen presterar bättre än vad 
grundskolebetyget predikterar.
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Figur 8. Resultat på matematikdiagnosen som funktion av matematikbetyget i 
grundskolan. Varje punkt svarar mot medelvärdet för en grundskola och storleken 
är proportionell mot antalet elever. Linjen visar sambandet mellan diagnos och 
matematikbetyg i grundskolan.

5.3 Matematikbetyg i grundskola och gymnasieskola

Skillnader i studieframgång som beror på vilken grundskola eleven kom ifrån un-
dersöktes genom att granska sambandet mellan grundskolebetyg och gymnasiebe-
tyg. Urvalet bestod av alla elever i materialet som både hade uppgifter om mate-
matikbetyg från grundskolan och från gymnasiet, vilket var 1 245 elever.

Betyget från gymnasiet var i detta fall från den första matematikkursen, Matema-
tik A, vars innehåll till stor del är en repetition av grundskolans matematik.

Figur 9 visar att de flesta grundskolorna fick ett högre betygsmedelvärde i mate-
matik efter den första gymnasiekursen. Spridningen är dock stor och den grund-
skola som förändrade genomsnittsbetyget mest sjönk 0,75 betygssteg.
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Figur 9. Det första matematikbetyget i gymnasiet som funktion av betyget i mate-
matik från grundskolan. Varje punkt motsvarar medelvärdet för en grundskola och 
storleken är proportionell mot antalet elever. Den streckade linjen markerar lika 
grundskole- och gymnasiebetyg.

5.4 Diagnos och matematikbetyg i gymnasiet

Hur väl matematikdiagnosen kan prediktera framgång i kommande matematikkur-
ser undersöktes genom att mäta sambandet mellan resultatet på matematikdiagno-
sen och betyget i Matematik A i gymnasiet. Urvalet bestod av alla elever som ha-
de både resultat från matematikdiagnosen och betyg i Matematik A, vilket var 712 
elever.

Eftersom betygsvärdet är en diskret variabel grupperades eleverna och medelvär-
det beräknades. I det första fallet grupperades eleverna med avseende på grund-
skola (figur 10). Korrelationen med diagnosen var 0,82.

När eleverna istället grupperades efter gymnasieklass var korrelationen 0,91 (figur 
11).
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Figur 10. Det första matematikbetyget i gymnasiet som funktion av resultatet på 
matematikdiagnosen. Varje punkt motsvarar medelvärdet för en grundskola och 
storleken är proportionell mot antalet elever. 
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Figur 11. Det första matematikbetyget i gymnasiet som funktion av resultatet på 
matematikdiagnosen. Blå punkter är gymnasieklasser på naturvetenskapligt pro-
gram och röda punkter är gymnasieklasser på samhällsvetenskapligt program. 
Punktens storlek är proportionell mot antalet elever. 

33



5.5 Korrelation mellan betyg och diagnos

Samstämmighet mellan matematikbetyg i årskurs 9, diagnos och betyg i Matema-
tik A i gymnasiet kontrollerades genom att mäta korrelationen dem emellan. 
Samma urval användes vid alla mätningarna för att kunna göra jämförelser. Urva-
let bestod av alla elever i kommunen som hade ett grundskolebetyg, ett diagnosre-
sultat och ett gymnasiebetyg i matematik, vilket resulterade i 416 elever.

Först undersöktes korrelationen mellan elevernas grundskolebetyg i matematik 
och deras resultat på matematikdiagnosen. Korrelationen beräknades till 0,52 (fi-
gur 12).
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Figur 12. Resultat på matematikdiagnosen som funktion av avgångsbetyget i 
matematik.Varje punkt svarar mot medelvärdet för en grundskola och storleken är 
proportionell mot antalet elever. Linjen visar en linjär beskrivning av mätpunkter-
na.

Därefter undersöktes korrelationen mellan grundskolornas matematikbetyg och 
det första gymnasiebetyget i matematik. Korrelationen beräknades till 0,63 (figur 
13).

Korrelationen mellan matematikdiagnosen och det första gymnasiebetyget i ma-
tematik per grundskola beräknades till 0,95 (figur 14).
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Figur 13. Det första matematikbetyget i gymnasiet som funktion av betyget i ma-
tematik från grundskolan. Varje punkt motsvarar medelvärdet för en grundskola 
och storleken är proportionell mot antalet elever. Den streckade linjen markerar 
lika grundskole- och gymnasiebetyg. 
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Figur 14. Det första matematikbetyget i gymnasiet som funktion av resultatet på 
matematikdiagnosen. Varje punkt svarar mot medelvärdet för en grundskola och 
storleken är proportionell mot antalet elever. Linjen visar en linjär beskrivning av 
mätpunkterna.
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För att få en helhetsbild av ovanstående samband jämfördes även skillnaderna 
mellan diagnosen och det förväntade diagnosresultatet mot skillnaderna mellan 
grundskolebetyg och gymnasiebetyg.

Punkterna visar tydligt att elever som presterar bättre på diagnosen än vad deras 
grundskolebetyg förutsäger också justerar sitt gymnasiebetyg uppåt (figur 15).
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Figur 15. Skillnad mellan uppmätt diagnosresultat och förväntat diagnosresultat 
som funktion av skillnad mellan gymnasiebetyg och grundskolebetyg. Varje punkt 
svarar mot medelvärdet för en grundskola och storleken är proportionell mot an-
talet elever. Linjen visar en linjär beskrivning av mätpunkterna.

5.6 Jämförelser med nationella provet i grundskolan

Forskare och skolmyndigheter mäter ofta likvärdighet genom att undersöka hur 
mycket betygen avviker från resultat på nationella prov. Resultaten från grundsko-
lans nationella prov per elev gick inte att få fram inom denna studies tidsramar, 
men en jämförelse gjordes istället med hjälp av Skolverkets statistik. Avvikelsen 
mellan det nationella provet och slutbetyget kan där utläsas per år och grundskola. 

Avvikelsen på det nationella provet definierades i detta arbete som differensen 
mellan andelen överbetyg och andelen underbetyg och angavs i procent. Får ex-
empelvis 10% högre betyg och 6% lägre betyg jämfört med nationella provet så 
sattes avvikelsen till 4%.
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Avvikelsen på diagnosen definierades som differensen mellan förväntat resultat 
och uppmätt resultat. Det förväntade resultatet beräknades med sambandet i av-
snitt 5.1. Avvikelserna jämfördes år för år och grundskola för grundskola. Resulta-
tet visas i figur 16. Korrelationen mellan de båda avvikelserna beräknades till 
0,44.
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Figur 16. Avvikelse mellan betyg och nationellt prov som funktion av avvikelsen 
mellan betyg och den matematiska diagnosen för 2007–2009. Varje grundskola 
motsvaras av tre punkter, en för varje år. Linjen visar sambandet mellan punkter-
na efter linjär regressionsanalys.

5.7 Tidsperspektiv

Resultaten kan även presenteras med ett tidsperspektiv under perioden 2006–
2010, varav det första året dock saknar information om diagnosresultat.

5.7.1 Matematikbetyg i grundskolan och diagnos

I figur 17 har mätpunkterna i figur 8 delats upp per år. En kvalitativ bedömning av 
diagrammet visar att grundskolornas förändringar till stor del sker parallellt med 
det generella sambandet mellan diagnos och matematikbetyg från grundskolan. 
Detta innebär att det finns en systematisk avvikelse, dvs grundskolan presterar 
hela tiden lika mycket bättre än förväntat (eller sämre). 

Medelbetyget varierar år från år och detta är kopplat till förhållandet mellan anta-
let elever som söker till naturvetenskaplig linje och antalet elever som söker till 
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samhällsvetenskaplig linje. De förra har generellt sett högre matematikbetyg, vil-
ket innebär att om andelen sökande till naturvetenskapligt program är högre är 
medelbetyget högre.
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Figur 17. Resultat på matematikdiagnosen som funktion av avgångsbetyget i 
matematik.Varje punkt visar medelvärdet för en grundskola ett visst år. Varje 
grundskolans mätpunkter är sammanbundna med en linje. Den streckade linjen 
visar sambandet mellan diagnos och matematikbetyg i grundskolan.

5.7.2 Meritvärde i grundskolan och diagnos

En jämförelse mellan meritvärdet och resultatet på matematikdiagnosen kan ge en 
indikation om kunskapsutvecklingen under den tid de studeras. 

Vid jämförelsen användes det relativa meritvärdet som beräknades som kvoten 
mellan meritvärde och maximalt meritvärde. På samma sätt beräknades det relati-
va diagnosresultatet som kvoten mellan diagnosresultat och maximalt diagnosre-
sultat.

Figur 18 visar att elevernas relativa meritvärde från grundskolan har ökat under 
hela perioden 2007–2010. Under samma tid sjönk det relativa resultatet på mate-
matikdiagnosen något 2009 och 2010.
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Figur 18. Relativt meritvärde (heldragen linje) och relativt diagnosresultat 
(streckad linje) som funktion av årtal.
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6 Diskussion
Skolverket använder de nationella proven för att utvärdera likvärdighet och skri-
ver i samband med detta:

”...ett ytterligare mått på elevernas kunskaper att jämföra med skulle 
ändå göra det möjligt att analysera om olika skillnader mellan betyg 
och prov också motsvarar skillnader i elevers ”faktiska” kunskaper. 
Det finns inget sådant bra mått för gymnasieskolan.” (Skolverket, 
2009)

Detta examensarbete utvärderar ett sådant instrument för bedömning av likvärdig-
het. Den utvalda kommunen har under ungefär tio år använt sig av en matematik-
diagnos för alla nyantagna elever till de kommunala gymnasieskolorna. Genom att 
undersöka dess användbarhet som utvärderingsverktyg har jag också undersökt 
hur likvärdig betygssättningen är i den utvalda kommunen.

Diagnosen konstruerades ursprungligen av gymnasielärare i matematik för tio år 
sedan. Troligen fanns behovet av en mer detaljerad bild av elevernas kunskaper än 
vad grundskolebetyget kunde ge. Vid samtal med de matematiklärare som verkar 
idag framkommer också en tveksamhet till att betygen sätts likvärdigt mellan 
grundskolorna, vilket också skulle kunna vara en anledning till att diagnosen in-
fördes.

I detta kapitel tolkas och värderas de resultat som presenterades i föregående kapi-
tel i förhållande till examensarbetets frågeställningar. Jämförelser med tidigare 
forskning och undersökningar görs och resultatens tillförlitlighet diskuteras.

6.1 Matematikdiagnos för bedömning av likvärdighet

Matematikbetyget i årskurs 9 sätts i början på sommaren och tre månader senare 
gör eleverna som börjar i kommunens gymnasier en matematikdiagnos. Resultatet 
i denna studie visar att det finns skillnader i hur eleverna bedöms vid dessa två 
tillfällen. Detta skulle kunna bero på att betygen inte sätts likvärdigt men det skul-
le också kunna bero på att elevernas kunskaper förändrats över sommaren. 

Frågeställningen är om vi genom att studera dessa skillnader kan säga något om 
hur likvärdiga matematikbetygen i grundskolan är. För att ha en referens att utgå 
ifrån gjordes en linjär regressionsanalys av hela datamaterialet och detta gav ett 
samband mellan matematikbetyget och diagnosen som gäller specifikt för den ut-
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valda gymnasieskolans elever under mätperioden. Beräkningarna av sambandet 
finns presenterade i avsnitt 5.1. 

Med befintligt datamaterial går det också att studera skillnader mellan resultatet 
på diagnosen och betyget på första matematikkursen, Matematik A, uppdelat på 
gymnasieklass (figur 11). Om detta säger något om likvärdigheten är dock tvek-
samt eftersom eleverna då undervisats under en längre tidsperiod. Skillnaderna 
mellan gymnasieklasserna skulle kunna förklaras både med att betygen inte sätts 
likvärdigt och med lärares olika förmåga att lära ut. För att kunna dra vidare slut-
satser skulle mer information behövas och jämförelser med resultaten på nationel-
la provet i Matematik A. 

6.2 Vad mäter diagnosen?

Diagnosen konstruerades för ett tiotal år sedan av en grupp gymnasielärare. Inne-
hållet består av femtio uppgifter som täcker grundskolematematiken. En stor del 
av uppgifterna handlar om grundläggande förståelse av och beräkningar med tal i 
decimalform och bråkform. Procenträkning är ett annat framträdande område lik-
som ekvationsräkning. Geometri och enhetsomvandling finns med i nio uppgifter.  

Jämförs diagnosen med grundskolans kursplan i matematik (Skolverket, 2008) så 
testas många av de mål som eleven ska ha uppnått i grundskolan av med diagno-
sen, dock saknas statistik, sannolikhet och funktionsgrafer. Testuppgifter för tabel-
ler saknas också och diagram förekommer bara i en uppgift.

Diagnosens uppgifter innefattar oftast bara en räkneoperation och endast svar 
fordras. Diagnosen testar därmed inte kriterier för högre betygssteg såsom att 
kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt med ett matematiskt symbolspråk eller 
att kunna följa och pröva andras matematiska förklaringar och argument. Matema-
tikens historiska betydelse för kultur- och samhällsliv bedöms inte heller i diagno-
sen. 

6.3 Samband mellan grundskolebetyg och diagnos

Figurerna 6, 7 och 8 visar hur eleverna från en specifik grundskola klarar diagno-
sen i förhållande till sina matematikbetyg. Figur 6 visar alla grundskolor som 
finns representerade på gymnasieskolan medan figur 8 bara har med kommunens 
egna grundskolor. Bilderna visar att det finns en spridning mellan skolorna och 
studeras skolornas position ur ett tidsperspektiv (figur 17) så kan en systematisk 
avvikelse skönjas. 
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Figur 17 visar att grundskolorna till stor del rör sig parallellt med den streckade 
linjen i figuren. Detta betyder att skolan har en systematisk avvikelse i diagnosre-
sultatet oavsett vilket medelbetyg eleverna har. Medelbetyg varierar naturligt år 
från år beroende på vilket program de flesta eleverna söker. Söker en stor andel 
elever från grundskolan till det naturvetenskapliga programmet så blir medelvär-
det högt.  

Wikström (2005) skriver i sin avhandling att det är tydligt att friskolor sätter omo-
tiverat höga betyg, medan Skolverket (2007) menar att det finns inga belägg för 
detta. I mitt material finns det endast två friskolor som representeras av mer än ett 
fåtal elever och där friskolorna dessutom sätter betyg i matematik. Diagnosresul-
tatet indikerar tydligt att båda dessa friskolor presterar sämre på diagnosen än vad 
som kan förväntas med avseende på betyg och dessutom hör de till det fåtal 
grundskolor vars elever får sänkt matematikbetyg när de kommer till gymnasiet 
(figur 12 och 13).

Huruvida skolstorlek påverkar hur skolan sätter sina betyg ger inte en kvalitativ 
bedömning av figur 7 någon upplysning om, då några av de mindre skolorna ock-
så är friskolor och den minsta punkten markerar övriga skolor. Wikström (2005) 
hittade ett svagt samband mellan mindre skolor och förhöjda betygsnivåer, vilket 
min studie inte kan verifiera.

6.4 Samband mellan diagnos och gymnasiebetyg

Korrelationen mellan diagnosen och det första gymnasiebetyget i matematik är 
mycket hög, 0,95. Detta kan jämföras med korrelationen mellan matematikbetyget  
i grundskolan och gymnasiebetyget, som är 0,63. 

Diagnosen beskriver därmed markant bättre hur det kommer att gå för eleverna på 
första matematikkursen i gymnasiet än vad matematikbetyget från grundskolan 
gör. 

Kan en anledning till den höga korrelationen mellan diagnos och gymnasiebetyg 
vara att lärarna använder diagnosen som betygsunderlag? Detta har jag inte kun-
nat belägga och eftersom diagnosen inte förändras mellan åren så är detta heller 
inte önskvärt. Vanligen hinner eleverna göra två test och det nationella provet in-
nan det är dags för kursbetyg så bedömningsunderlag saknas inte. En troligare 
slutsats är att diagnosen mäter viktiga delar av kursplanen för Matematik A. 
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6.5 Betygsinflation

Wikstöm (2005) skriver i sin avhandling att elevernas meritvärde ökar utan att det 
finns belägg för detta i deras kunskaper. 2009–2010 visar figur 18 att elevernas 
prestationer på diagnosen inte motsvarar deras ökande meritvärden. 2008 ökade 
dock resultatet på diagnosen mer än vad meritvärdet ökade, vilket gör det svårt att  
dra några vidare slutsatser.

6.6 Metodval och tillförlitlighet

Detta avsnitt diskuterar validitet och reliabilitet i förhållande till undersökningen 
av matematikdiagnosen som utvärderingsinstrument för likvärdig bedömning.

6.6.1 Metodval

För att bedöma matematikdiagnosens värde för likvärdighetsbedömningar kunde 
antingen ett kvalitativt eller ett kvantitativ angreppssätt väljas. Jag valde att basera 
min utvärdering på kvantitativa mätningar eftersom jag då kunde jämföra resulta-
tet med ett flertal andra undersökningar gjorda av både forskare och skolmyndig-
heter. Det fanns dessutom riklig tillgång till mätdata av god kvalitet.

6.6.2 Reliabilitet 

Matematikdiagnosens tillförlitlighet att identifiera systematiska skillnader mellan 
grundskolorna kan bedömas genom att jämföra grundskolornas avvikelse olika år 
(figur 17). Grundskolornas avvikelse är mestadels lika år från år vilket bekräftar 
metodens tillförlitlighet.

De mätdata som studien baseras på är av mycket god kvalitet då informationen 
hämtats direkt från kommunens betygsdatabas. Även diagnosresultaten bedöms 
vara tillförlitliga.

6.6.3 Validitet

Validitet betyder i denna studie att matematikdiagnosen verkligen mäter matema-
tikbetygens likvärdighet. Mätningarna i figur 6 och figur 8 tyder på att diagnosen 
kan visa skillnader mellan grundskolor och figur 17 visar dessutom att det finns 
en stabilitet i dessa skillnader. En jämförelse med Wikströms (2005) studie visar 
dessutom en samstämmighet vad det gäller friskolornas position. 
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Ytterligare ett indicium som talar för matematikdiagnosens validitet är att det 
finns en korrelation enligt figur 16. Korrelationen 0,44 får dock betraktas som 
medelmåttig. En orsak till detta skulle kunna vara att nationella provresultat inte 
finns tillgängliga per individ, vilket ökar osäkerheten i korrelationsmätningen.

Även figur 15 talar för att diagnosen verkligen mäter betygens likvärdighet. De 
olika grundskolornas snittbetyg förändras när eleverna kommer till gymnasiet. Till 
stor del kan denna förändring förutsägas med diagnosresultatet.

6.6.4 Generaliserbarhet

Stenhag (2010) har med tidiga prov i matematik kunnat förutsäga kommande stu-
dieframgång, inte bara i matematik utan också andra teoretiska ämnen. Han menar 
att kritiskt tänkande, självkontroll och eftertanke är viktiga komponenter vid ma-
tematikstudier, vilket gör att en elev som har framgång i matematik också klarar 
andra ämnen bra. Däremot är det inte lika troligt att du har högt betyg i matematik 
om du har höga betyg i andra ämnen, enligt Stenhags studier.

Detta skulle kunna betyda att det går att dra slutsatser om elevens generella stu-
dieframgång, vilket dock inte bevisats i detta arbete.

6.7 Vidare forskning

Matematikdiagnosen görs av alla de kommunala skolorna i den utvalda kommu-
nen. Genom att göra en undersökning av alla skolorna skulle ett bredare elevun-
derlag från grundskolorna undersökas och resultatet skulle bli en bättre bild av hur 
likvärdig betygssättningen är. 

Den svaga korrelationen mellan det nationella provet i årskurs 9 och matematikdi-
agnosen kan bero på att uppgifterna om det nationella provet fick sökas på skolni-
vå istället för elevnivå. Tiden räckte inte till för att ta fram resultatet för varje elev 
individuellt. En bättre jämförelse mellan diagnos och nationellt prov skulle kunna 
ge ett bättre svar på om metoderna är likvärdiga.

44



7 Slutsatser
Bedömning av likvärdigheten sker ofta genom att studera avvikelser mellan betyg 
och resultat på nationella prov. I detta arbete har jag utvärderat en metod som 
istället går ut på att studera avvikelser vid jämförelser mellan grundskolebetyget i 
matematik och en matematikdiagnos som görs vid gymnasiestarten. 

Genom att beräkna ett samband mellan diagnos och grundskolebetyg för alla ele-
verna på gymnasieskolan så framträder skillnader mellan olika grundskolor. En 
del skolor presterar bättre än förväntat på diagnosen och en del sämre än förväntat 
om man jämför med elevernas grundskolebetyg. 

Diagnosen har begränsningar både geografiskt, den finns bara inom kommunen, 
och ämnesmässigt, den gäller bara matematik. Det bör dock nämnas att det finns 
motsvarande test inom kommunen som behandlar läsförståelse och ordkunskap. 
De skillnader som visas är skillnader mellan de grundskolor, vars elever sökt till 
kommunens gymnasier. 

Utvärderingen visar att avvikelserna för friskolorna ligger i linje med vad som ti-
digare noterats av exempelvis Wikström (2005). Däremot kunde inte Wikströms 
samband med skolstorleken beläggas.

Reliabiliteten i undersökningen får betraktas som god då mätdata är tillförlitliga 
och en undersökning av skillnaderna visar på stabilitet i tiden. Däremot råder en 
medelmåttig korrelationen med andra likvärdighetsmätningar baserade på natio-
nella prov, vilket kan förklaras med bristande mätdata på individnivå om de natio-
nella proven. Detta är ett område för vidare undersökningar. 

Vad det gäller diagnosens förmåga att förutsäga elevernas progress i matemati-
kämnet i gymnasiet så är sambandet mellan diagnos och gymnasiebetyg starkare 
än sambandet mellan diagnos och grundskolebetyg. Detta kan bero på att matema-
tikdiagnosen är konstruerad av gymnasielärare och innehåller just de delarna som 
eleverna behöver för att klara kursen Matematik A, och bortser från andra delar av 
grundskolematematiken. Det kan också bero på att betygen inte beskriver elever-
nas kunskaper, dvs att betygen inte är likvärdiga. En annan förklaring skulle kun-
na vara att elevernas kunskap förändras under sommaren.
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